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Mundtlig beretning – Generalforsamling 2021 
 

 

Tilbageblik på 2020 

 

Driften af selskabet 

2020 har igen været et år, som Svendborg Kraftvarme vil se tilbage på 

med positive øjne. 2020 har været et af de bedste produktionsår for 

Svendborg Kraftvarme siden opstarten i 1999.  

Svendborg Kraftvarme har haft gode produktionstal og kun ubetydelige 

uplanlagte stop, på nær umiddelbart inden årets revision, hvor vi måtte 

stoppe produktionen før planlagt på grund af en utæthed ved kedlen. 

Coronakrisen har haft begrænset indflydelse på driften af Svendborg 

Kraftvarme – og der er præsteret kontinuerlig drift i hele perioden, uden 

nedlukning af produktionen. 

 

Varmesalg 112.768 MWh  

El salg 12.980 MWh  

Brændsel 48.632 tons  

  

Årets resultat 

Gælden inkl. værdien af swap er pr. 31. december 2020 på i alt kr. 

41.500.000.  

Det kommende års afdrag og afskrivninger vil være på kr. 17.552.000.  

 

Regnskabet 2020 viser et positivt resultat på kr. 1.673.025. 

Årets overdækning vil blive fordelt efter aftalerne i varmeprisaftalen 

mellem SKV og SFV. 

 

Til varmekunderne er der inden årsafslutningen tilbagebetalt i alt kr. 

2.900.000. 

SFV har oprindelig betalt en varmepris efter den omkostningsbestemte 

pris på kr. 338,40 pr. MWh, men på grund af det gode resultat, er der 

afregnet efter en omkostningsbestemt pris på kr. 312,68 pr. MWh 

 

Til affaldskunderne er der inden årsafslutningen tilbagebetalt i alt kr. 

6.584.475. 

Svendborg Vand og Affald samt øvrige lokale affaldskunder har 

oprindelig afregnet efter en takst på i alt kr. 1070 pr. tons restaffald og 

specialkunder til en takst på 870 kr. pr tons.  

Pga. det gode resultat, er der efterreguleret (tilbagebetalt) til en pris på 

i alt kr. 730 pr. tons. 

Der er faktuelt afregnet til en takst, som er ca. 30% lavere end taksten 

for 2019. 

 

Det gode resultat må tilskrives en stabil drift af anlægget, udtrædelse af 

Co2 kvoteordningen samt en reduktion af omkostningerne ved at drive 

SKV. 
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Bestyrelsens arbejde  

Bestyrelsen har i 2020 haft valg af eksterne medlemmer, samt en 

medarbejderrepræsentant for en 4-årig periode. – Politiske valgte 

repræsentanter skal først vælges igen i 2022. 

Med baggrund i at Svendborg Kraftvarme står over for en nedlukning 

med sidste produktionsdag senest den 31. december 2022, anbefaler 

bestyrelsen for SKV, at der ved det kommende kommunevalg tages 

højde for denne situation, ved valg af politiske repræsentanter til 

bestyrelsen for Svendborg Kraftvarme. 

Bestyrelsen for SKV anbefaler færrest mulige udskiftninger i bestyrelsen, 

ud fra hensynet til de afsluttende processer, og den relativ korte tid der 

vil være, fra nye repræsentanter kan indtræde i bestyrelsen og indtil 

sidste produktionsdag. 

 

Siden generalforsamlingen i 2019, har bestyrelsen arbejdet ud fra 

særligt to beslutninger truffet af Svendborg Byråd. 
1Byrådsbeslutning af den 29. oktober 2019 ”at Kraftvarmeværket drives 

videre frem til 2024, og at der forud for dette inden udgangen af 2021 

revurderes, hvorvidt værket herefter skal videreføres”. 

Denne beslutning er den 4. februar 2020 fulgt op af en 

udvalgsbeslutning i Miljø og Naturudvalget, hvor det er besluttet ”at 

administrationen skal udarbejde et forslag til kommissorium, som skal 

forelægges de respektive udvalg, og hvor de spørgsmål, der er rejst af 

enhedslisten, skal være omfattet af kommissoriet”. 

Økonomiudvalget har på mødet den 19. maj besluttet, at der skulle 

igangsættes en nærmere afklaring af enkelte emner, inden der skulle 

tages endelig stilling til det fremlagte kommissorium. 

 

Med afsæt i, at der i Folketinget blev vedtaget en National Klimaplan 

den 16. juni 2020, har Byrådet efterfølgende besluttet at sætte 

processen med kommissoriet i bero, med henblik på en nærmere 

afklaring af elementerne i Den Nationale Klimaplan. 

  

Med afsæt i Den Nationale Klimaplan samt et tilbud fra Svendborg 

Fjernvarme om at ville købe Svendborg Kraftvarme som grund og 

bygning uden produktionsenheder, har 2Svendborg Byråd på mødet den 

24. november 2020 truffet beslutning om, at Svendborg Kommune agter 

at lukke Svendborg Kraftvarme med udgangen af 2022 under 

forudsætning af, at det fremsendte købstilbud fra Svendborg Fjernvarme 

af 21. november 2020, er uigenkaldeligt. 

Der er efterfølgende indgået en aftale med Svendborg Fjernvarme om, 

at købstilbuddet er uigenkaldeligt. 

 

Ud fra disse beslutninger, har bestyrelsen for Svendborg Kraftvarme 

igangsat en proces, med henblik på en styret nedlukning af Svendborg 

Kraftvarme, således at der kan præsteres sikker og stabil drift frem mod 

en sidste produktionsdag den 31. december 2022. 

 

-------------------- 
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Samarbejde med Svendborg Fjernvarme. 

 

Der har som tidligere år været afholdt møder på bestyrelsesformands 

niveau med Svendborg Fjernvarme.  

Møderne har alle haft fokus på fremtiden, herunder det daglige 

samarbejde mellem de to virksomheder, med særlig fokus på, at 

Svendborg Fjernvarme har opsagt varmeprisaftalen mellem de to 

virksomheder. 

På disse møder har konsekvenserne ved opførelsen af det større 

varmepumpeanlæg ved SFV fyldt meget, herunder processerne for 

hvordan varmeprisen kan fastlægges, og hvilken indflydelse dette kan få 

for de fremtidige gensidige relationer mellem de to virksomheder.  

 

Dansk Affaldsforening: 

 

Svendborg Kraftvarme har også i 2020 været aktiv inden for 

interesseorganisationen Dansk Affalds Forening. 

Såvel på direktørplan som i forhold til bestyrelsesformanden, har der 

været deltagelse i organisationens arbejde, hovedsagelig via digitale 

arrangementer. 

Ove Engstrøm er i 2018 valgt ind i hovedbestyrelsen for DAF for en 4- 

årig periode. Valgperioden ophører ved generalforsamlingen i 2022. 

Via foreningens indsats, følges udviklingen inden for 

affaldsenergisektoren tæt, særligt i forhold til den fremtidige 

organisering af affaldssektoren, konsekvenserne af Den Nationale 

Klimaplan mv.  

 

Brændsel: 

 

Tilførslen af husholdningsaffald og småt brændbart affald fra 

lokalområdet har været faldende med ca. 8% i løbet af 2020. 

Der er importeret ca. 8.000 tons udenlandsk affald samtidig med, at der 

er handlet en del restaffald i markedet, henholdsvis fra nabokommuner 

og andre leverandører. 

Der er i alt modtaget 48.632 tons brændsel i 2020 – et fald i forhold til 

2019 på ca. 10%. 

På grund af en større udsorteringsgrad af restaffaldet, har der været 

stigende brændværdier, som betyder, at forbrændingskapaciteten falder 

på SKV. 

Der er indgået aftale om levering af restaffald henholdsvis fra Danmark, 

Tyskland mv. frem til ultimo 2023 henholdsvis ultimo / medio 2022. På 

nuværende tidspunkt er der indgået aftaler om levering af brændsel, 

som sikrer, at Svendborg Kraftvarme har det nødvendige brændsel frem 

til ultimo 2022. 

 

Det kommende år: 

 

Forligspartierne bag ved Den Nationale Klimaplan har meddelt, at man 

vil forfølge intentionerne i Klimaplanen og igangsætte en proces, med en 

liberalisering af affaldssektoren i Danmark. Man har truffet denne 

beslutning, efter at KL´s liste for affaldsforbrændingsanlæg, der skal 

nedlukkes inden 2030, er forkastet. 
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Det forventes, at lovgivningsarbejdet vil blive igangsat og vil være 

tilendebragt med udgangen af 2022. 

Det er tilkendegivet, at implementeringen af lovgivningen forventes at 

kunne træde i kraft fra 2025. 

 

Umiddelbart vurderes det ikke, at beslutningen om en liberalisering af 

affaldssektoren får indflydelse på arbejdet med nedlukningen af SKV. 

Dog vil der kunne opstå et mellemværende med staten, i forhold til at 

SKV kan komme i betragtning til at få dækket strandede omkostninger 

ved lukningen af Svendborg Kraftvarme. En lukning som er besluttet før 

initiativerne i Klimaplanen træder i kraft. 

 

I forhold til driften af Svendborg Kraftvarme i såvel 2021 som i 2022, vil 

der ud fra en økonomisk betragtning, være en rimelig stor følsomhed i 

forhold til udsving på varmeprisen (substitutionsprisen).  

Som eksempel, for hver +/-10 kroner i udsving på varmeprisen, betyder 

det en ændring på kr. 1 mio. i SKV´s budget. 

Affaldsprisen på det lokale affald fra Svendborg vil blive påvirket af disse 

udsving. For affaldstaksten er konsekvensen +/- 82 kr. pr. tons affald. 

Der er også følsomheder på andre parametre, men ikke i nær samme 

grad. 

 

Med afsæt i, at det i såvel 2021 som i 2022 vil være substitutionsprisen 

for varme, der vil skulle afregnes efter, vil det økonomiske grundlag 

være en del usikkert. Substitutionsprisen er i væsentlig grad fastlagt ud 

fra, hvordan energimarkedet er for særlig el og gas. Dette marked kan 

være en del volantilt, derfor det vil have direkte indflydelse på det 

driftsresultat, der kan opnås på SKV. 

 

I forhold til affald, skulle SKV være dækket ind også selv om affald fra 

nærområdet vil være faldende. 

Der er indgået affalds- og serviceaftaler, som alle nu er i gang med at 

blive tilpasset til, at sidste produktionsdag vil være den 31. december 

2022. 

 

På bemandingssiden er der indgået en fastholdelsesaftale med alle 

medarbejdere, som gerne skulle bevirke, at det vil være attraktivt at 

blive til sidste produktionsdag, med det formål at sikre sikker og stabil 

drift på SKV. 

På grund at en større fragang af rutinerede medarbejdere, pr 30. april 

2021 i alt 5 medarbejdere ud af i alt 20, har det været nødvendigt at 

ændre i bemanding og vagthold på SKV, således at der kan praktiseres 

sikker og stabil drift i hele nedlukningsperioden, 24 timer i døgnet. 

 

Firmaet COWI har udarbejdet en rapport, hvoraf det fremgår, hvorledes 

Svendborg Kraftvarme kan nedreguleres frem mod en lukning den 31. 

december 2022. 

 

Det er COWI’s vurdering, at forbrændingsanlægget fremstår med en 

meget god vedligeholdelsesstand. Det forventes ikke, at der vil være 

væsentlige udfordringer ved en stabil drift frem til 31.12.2022, når der 

gennemføres et ekstraordinært revisionsarbejde i 2021.  
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Det er ikke COWI’s vurdering, at der i forbindelse med nedrivning af 

anlægget, vil komme yderligere omkostninger til oprydning i bygninger 

og på grunden. Der må dog påregnes, at der skal foretages en 

miljøteknisk undersøgelse, for at fastlægge jorden og grundvandets 

forureningstilstand. 

Nedtagning af produktionsanlægget er estimeret til at tage 6 måneder, 

fra januar 2023 til og med juni 2023. Det er forudsat, at 

produktionsanlægget nedtages, og at produktionsbygningen herefter 

reetableres til sit nuværende udtryk. 

 

Med de usikkerheder der pt. er i forhold til om, der kan meddeles 

tilladelse til at lukke SKV, vil bestyrelsen gerne tilkendegive, at det er 

bestyrelsens vurdering, at det teknisk vil være muligt at fortsætte med 

driften af SKV også efter 2022. 

 

Vidensdeling:  

 

I 2020 har Svendborg Kraftvarme på grund af Coronasituationen, ikke 

været aktiv i forhold til videndeling. 

Svendborg Kraftvarme har tidligere haft op mod ca. 1.300 besøgende 

om året.  

Størstedelen af disse er elever i skoler, daginstitutioner samt   

maskinmesterstuderende i kortere eller længerevarende perioder. 

Dette har desværre ikke kunnet praktiseres i 2020 pga. Covid-19. 

 

Jeg vil gerne slutte af med at takke bestyrelsen, medarbejderne på 

Svendborg Kraftvarme og Svendborg Kommune som ejer af Svendborg 

Kraftvarme for et godt samarbejde i 2020. 

 

 

Dette var min beretning for 2020. 


