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Bestyrelsesmøde onsdag den 28. april 2021, kl. 15.00 

Mødet afholdes som et fysisk møde på Svendborg Kraftvarme. 
Kantinen er indrettet således, at de sundhedsfaglige retningslinjer kan overholdes. 
Det må påregnes at bestyrelsesmødet kan trække ud over kl. 17.00 

 

 

Mødested:  Svendborg Kraftvarme A/S, 

  Kantinen, Bodøvej 15, 5700 Svendborg 

 

Deltagere:   

Bestyrelsesformand:  Ove Engstrøm (OE) 

Bestyrelsesnæstformand:  Dorthe Ullemose (DU) 

Bestyrelsesmedlem:  Torben Frost (TF) 

Bestyrelsesmedlem:  Niels Jørgensen (NJ) 

Bestyrelsesmedlem:  Jørgen Nestor (JN) 

Bestyrelsesmedlem:  Carl Madsen (CM) 

 

Direktion:   Kjeld Bussborg Johansen (KBJ

  

Referent:   Anne Andersson 

 

Afbud fra:  

Dorthe Ullemose (DU) 

Niels Jørgensen (NJ) 

 

Indbudt til kl. 15.00 til punkt 2  Revisor Morten Heitmann * 

Indbudt til kl. 15.30 til punkt 3  Erik Ladefoged – COWI ** 

 

 

Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

2. Årsrapport for 2020, revisor Morten Heitmann deltager under 

dette punkt. * 

 

3. Strategisk drift og nedregulering 2021 / 2022 **. 

 

4. Meddelelser fra formanden. 

 

5. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den 

forløbne periode (teknisk + budgetrapport pr. 31.03.2021). 

 

6. Forslag til revideret budget for 2021.  

 

7. Indkaldelse til generalforsamlingen. 

 

8. Direktionen orienterer om de overordnede rammevilkår inden for 

affaldsenergiområdet. 

 

9. Svendborg Kraftvarmes nedlukning - hvor vi er i processen. 

 

10. Forslag til Strategiplan for 2021 – 2024. 

Svendborg Kraftvarme A/S 
Bodøvej 15 
5700 Svendborg 
 
Telefon 62 23 35 75 
 
kraftvarme@svendborg.dk 
 
 
 
 
Svendborg den 28. april 2021 
 
 
 
Ref.  

AA / KBJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kraftvarme@svendborg.dk
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11. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

 

12. Eventuelt. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Dagsorden vedlægges. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at dagsordenen godkendes. 

 

Beslutning 

Indstillingen godkendes. 

 

 

2. Årsrapport for 2020, revisor Morten Heitmann fra Tranberg 

    Revision deltager under dette punkt 

 

Sagsfremstilling 

Årsrapport for 2020 er udarbejdet med bistand fra virksomhedens 

revisor. 

Regnskabet for 2020 udviser et resultat med en samlet overdækning på 

i alt kr. 1.673.025. For 2020 var der budgetlagt med et årsresultat jfr. 

Varmeforsyningsloven på kr. 0. 

Årets overdækning vil blive fordelt efter aftalerne i varmeprisaftalen 

mellem SKV og SFV. 

Overdækningen for 2020 fordeles med kr. 1.590.392 til varmekunderne 

og kr. 82.633 til affaldskunderne. 

 

Til varmekunderne er der tilbagebetalt i alt kr. 2.900.000 til SFV. 

SFV har i 2020 oprindelig betalt en varmepris efter et prisloft på 338,40 

kr. pr MWh, men pga. et godt resultat, er der afregnet efter en 

omkostningsbestemt pris på kr. 312,68. 

 

Til affaldskunderne er der tilbagebetalt i alt kr. 6.584.475.   

Svendborg Vand og Affald samt øvrige lokale affaldskunder har 

oprindelig afregnet efter en affaldstakst på i alt kr. 1.070 pr. tons 

restaffald, men pga. det gode resultat, er der afregnet efter en pris på i 

alt kr. 730 pr. tons.  

 

Ved årsrapporteringen for 2019 var det vurderingen, at der kunne 

tilbydes lavere affaldstakster 2020 i størrelse 15 – 20 % i forhold til 

taksten for 2019.  

Med de faktuelle afregninger er der præsteret et resultat, med en takst 

der er ca. 30% lavere end i 2019. 

 

Den samlede gæld til realkredit/pengeinstitutter pr. 31. december 2020 

på i alt kr. 38.290.840 + markedsværdien af swap = ca. 41.500.000 
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Det kommende års afdrag og afskrivninger vil være på kr. 17.552.000. 

Gælden til bank vil være afviklet med udgangen af 2022. 

Sidste afdrag på gælden til realkredit vil være afviklet i maj måned 

2024. 

 

Revisor Morten Heitmann deltager under dette punkt og gennemgår 

årsrapporten samt revisionsprotokollen. 

 

Bemærkninger fra mødet: 

Revisor Morten Heitmann oplyste, at de skattemæssige afskrivninger er 

foretaget med de maksimale afskrivninger på anlægget og bygninger. 

Der er ikke umiddelbar mulighed for at foretage forhøjet skattemæssig 

afskrivning i årene forud for lukning/salg af anlæg og bygninger. 

Der er ikke ”carry-back” regler i dansk skatteret, der muliggør at et 

senere konstateret tab, kan fratrækkes i tidligere års skattemæssige 

resultat. 

For eventuel forhøjet skattemæssig afskrivning i forbindelse med 

beslutning om lukning af værket, bør der sammen med kommende 

rådgiver eventuelt indledes dialog med Skattestyrelsen. 

Bilag: 

Udkast - Årsrapport for 2020   

Udkast - Revisionsprotokol for årsregnskab 2020 

 

Indstilling  

Det indstilles, at bestyrelsen godkender samt underskriver årsrapporten 

for 2020 samt revisionsprotokollat. 

 

Beslutning 

Indstillingen godkendes med følgende bemærkninger: 

I forbindelse med budgetterne for efterfølgende år skal der ses mere 

indgående på gennemførte og kommende afskrivninger sammenholdt 

med, hvad der skal betales i skat. 

Underskrift af revisionsprotokollat og årsrapport gennemføres 

elektronisk via NemID – Revisor forestår denne proces. 

 

 

3. Strategisk drift og nedregulering 2021 / 2022 

Sagsfremstilling 

Firmaet COWI har på baggrund af de reviderede budgetforudsætninger 

for 2021 udarbejdet en rapport, hvoraf det fremgår, hvorledes 

Svendborg Kraftvarme kan nedreguleres frem mod en lukning den 31. 

december 2022. 

Rapporten med business case, har til formål at klarlægge såvel de 

tekniske som de driftsøkonomiske aspekter ved en nedlukning af SKV. 
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Forudsætningerne i rapporten er, at der såvel i 2021 og i 2022 skal 

hensættes midler til de ekstraordinære nedlukningsomkostninger, som 

må forventes efter sidste produktionsdag. 

Der vil være en række udestående omkostninger som lån, afskrivninger, 

skat, rådgivere, nedtagning af anlægget, samt nødvendige personale 

udgifter til opretholdelse af driften, frem mod en lukning og under 

nedtagning af produktionsanlægget. 

I 2022 budgettet er der hensat 4.96 mio. kr. til udgifter i forbindelse 

med nedlukningen. Dette vil indebære en 2022 takst på i alt kr. 1570 

pr. tons affald.  

Dette forudsætter, at det forventede underskud for 2021 på ca. 2.48 

mio. kr. dækkes over 2021 budgettet enten via en takststigning eller 

ved en efterbetaling ultimo 2021. 

I forhold til driften af SKV forudsættes det, at der gennemføres en mere 

grundig revision i 2021, således at der i 2022 kun skal gennemføres et 

mindre omfattende rensestop i foråret (juni) 2022, således at værket 

kan køre sikkert og stabilt i nedlukningsfasen frem mod en lukning 

31.12.2022. 

Business casen der er udarbejdet, vil være følsom over for ændringer i 

den estimerede substitutionspris, samt muligheden for at få dækket hele 

eller dele af de strandede omkostninger fra staten. 

Af rapporten fremgår det, at der også vil være følsomhed over for 

ændringer i elprisen, men ikke i samme omfang som for varmeprisen på 

grund af den relative størrelsesforskel imellem varme- og elproduktion. 

I business case beregningerne er der taget afsæt i en substitutionspris 

på kr. 245 pr. MWh, en affaldspris på kr. 1.275 pr. tons såvel i 2021 

som i 2022, og en elpris på kr. 335 pr. MWh. i 2021 og kr. 299 pr. MWh 

i 2022. 

Af rapporten fremgår det, at der er udarbejdet følsomhedsanalyser for 

udsving i substitutionsprisen, i elprisen samt for andre udgiftstyper. 

Det fremgår endvidere af rapporten, hvilke tekniske nedreguleringer der 

anbefales, frem mod en sidste produktionsdag for SKV. 

Der er taget udgangspunkt i ekstraordinære indtægter i forbindelse med 

salg af grunde, bygninger og andet materiel, som i alt beløber sig til kr. 

11.1 mio. i 2023.  

I forhold til gældsafvikling og afskrivningsforløb, vil dette skulle 

klarlægges yderligere via SKV´s revisor. 

Ved en vurdering af SKV, er det COWI’s vurdering, at 

forbrændingsanlægget fremstår i en meget god vedligeholdelsesstand. 

Det forventes ikke, at der vil være væsentlige udfordringer med en 
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stabil drift frem til 31.12.2022, når der gennemføres et ekstraordinært 

revisionsarbejde i 2021.  

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. 

Udbud af nedtagningsopgaven bør begynde primo august 2022, således 

at der kan være kontraheret med entreprenør december 2022. 

Det påpeges endvidere, at det vil være vigtigt, at alle kontrakter og 

aftaler tilpasses efter, at de kan være afviklet til den sidste 

produktionsdag således, at der ikke vil være åbne kontrakter, som vil 

kunne påføre SKV ekstraordinære omkostninger til afvikling af 

kontraktforholdet. 

 

Bemærkninger fra mødet: 

Erik Ladefoged præsenterede den tekniske og økonomiske vurdering 

samt følsomhedsanalyser. Der er i rapporten taget udgangspunkt i en 

forudsigelse af varmepris og affaldspriser, der kan give udsving når de 

korrekte mængder og priser er kendt. 

 

Bilag: 

Rapport fra COWI  

 

Indstilling 

Business case og nedreguleringsplan fremlægges til bestyrelsens 

drøftelse. 

 

Beslutning 

Indstillingen godkendes med følgende bemærkninger: 

Der regnes på hvornår en reparation af turbinen ikke vil være rentabel. 

 

 

4. Meddelelser fra formanden 

 

Sagsfremstilling 

Meddelelser fra formanden. 

 

Nyt fra DAF:  

 

Formanden orienterede om: 

Bestyrelsesarbejdet har fortsat været præget af virtuelle møder, hvor 

hovedpunkterne til behandling har været: 
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a) Udsættelse af årsmøde 2020, det er nu planlagt afholdt i 

Helsingør 19/20 maj 2021, som et fællesmøde med konference og 

årsmøde – Affald 2021. 

b) Klimaplan ift. Affaldsplan og fremtidige reguleringer, og muligvis 

liberalisering. 

c) National strategi for C02-fangst. 

d) Nordisk forening for affaldspiktogrammer. 

 

Tilbagemelding fra bestyrelsesformandsmøde med SFV fra den 13. april 

2021. 

 

Formanden orienterede om: 

Der har været afholdt formandsmøde den 13. april 2021, hvor det 

primære var som følger: 

a) Substitutionsprisen og grundlag for beregninger. 

b) Handlen af SKV’s bygninger og anlæg til SFV. 

c) SFV’s ønsker/krav for anvendelse af bygningerne til fremtidig 

drift? 

d) Licitation for nedbrydning af anlæg og bygninger. 

 

Bemærkninger fra mødet: 

Den første periode af 2021 har vort anlæg fungeret upåklageligt, men 

der har været lidt problemer med leverancer af affald fra vore tyske 

leverandører. Udfordringerne er løst. Til trods for at vore medarbejdere 

har en noget unormal ansættelse at arbejde under er det lykkedes, at 

holde gejsten oppe og samtidig fået forhandlet nye ansættelser på 

plads, således at vi er sikret den nødvendige arbejdskraft, indtil 

nedlukningen er afsluttet. Det er endvidere betryggende at kunne 

orientere om, at ansættelse og kontrakter med såvel driftsleder og 

direktør er på plads til nedlukningen er endelig på plads. 

 

Bilag: 

Referat fra bestyrelsesformandsmødet er vedlagt som bilag 

 

Indstilling 

Det indstilles, at meddelelserne tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Indstillingen godkendes. 

 

 

5. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den 

forløbne periode (teknisk + budgetrapport pr. 31.03.2021). 

 

Sagsfremstilling 

Notatet er opdelt i en teknisk del og i en økonomisk del. 

 

Teknik: 

• Status for affald, varmesalg og el-salg for perioden pr. 31.marts 

2021. 
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• Udviklingen i kvalitetsmålene og status på målopfyldelsen pr. 31. 

marts 2021. 

 

Økonomi: 

• Budgetopfølgning 31. marts 2021. 

Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af det godkendte 

budget.  

Ud fra dette udviser budgetopfølgningen et samlet mindre 

resultat end forudsat. 

Årets resultat er ud fra budgettet kr. 6.850.650. 

Med afsæt i budgetopfølgningen pr. 31.03.2021 er forventningen 

til årsresultatet kr. 2.769.082. 

Der er igangsat en proces for udarbejdelse af et revideret 

årsbudget. 

 

Bemærkninger fra mødet: 

Kvartalsrapporten revurderes, i forhold til mængder og 

sammensætningen af affald, der giver en bedre brændværdi, så det ikke 

er muligt at overholde målopfyldelser. 

KBJ oplyste, at det er aftalt mellem SKV og SFV, at der afregnes a conto 

i 2021 med kr. 264,00 indtil substitutionsprisen, er kendt. 

 

Bilag: 

Beretning fra direktionen pr. 31. marts 2021 

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 

 

Indstilling 

Det indstilles, at beretning og budgetopfølgning tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Indstillingen godkendes. 

 

 

6. Forslag til revideret budget 2021 – 2022  

 

Sagsfremstilling 

På bestyrelsesmødet den 18. november 2020, godkendte bestyrelsen 

budgettet for Svendborg Kraftvarme for 2021. 

Det godkendte budget er udarbejdet på baggrund af de oplysninger der 

var tilgængelige, inden byrådet på møde den 24. november 2020, traf 

beslutning om, at Svendborg Kraftvarme skal afvikles senest 31. 

december 2022. 

 

Med baggrund i de usikkerheder der på dette tidspunkt var kendte, i 

forhold til varmeprisen for 2021, var det en del af beslutningen for 

budget 2021, at et nyt revideret budget skulle forelægges på det 

førstkommende bestyrelsesmøde i 2021. 

 

Med udgangspunkt i de ændrede vilkår for drift, sammenholdt med de 

seneste opdateringer bl.a. for mængdebudgettet, er der udarbejdet et 

revideret budgetforslag for 2021. 
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Grundlaget for hvordan substitutionsprisen skal beregnes er desværre 

endnu ikke kommet på plads mellem SKV og SFV.  

Med dette som udgangspunkt, er der i det fremlagte reviderede budget 

kalkuleret med en substitutionspris på kr. 245 pr. MWh. 

Indtil grundlaget for substitutionsprisen er endelig på plads, afregnes 

der med SFV ud fra en á conto pris på kr. 264 MWh. Denne pris er under 

den i det oprindelige budget vedtagne mindstepris (prisloft) for varme 

på kr. 352,80 MWh. 

 

Da substitutionsprisen bl.a. er afhængig af, hvordan energipriserne vil 

udvikle sig hen over 2021, vil der selv når grundlaget for beregningerne 

er aftalt, fortsat være usikkerhed forbundet med de forudsætninger der 

lægges ind i budgettet. 

 

I det reviderede budget, er der budgetteret med en substitutionspris på 

kr. 245 pr. MWh. Ved en ændring af substitutionsprisen med 10 kr. pr. 

MWh, vil det betyde, at taksten på restaffald fra Svendborg vil skulle 

reguleres med i alt +/- 82 kr. pr. tons. 

Der er forudsat en affaldspris på kr. 1.275 pr. tons som i det oprindelige 

budget.  

Elprisen er ud fra de prognoser som Centrica har meldt ud, sat til 335 

kr. pr. MWh. I det oprindelige budget var prisen vurderet til kr. 250 pr. 

MWh. 

I det reviderede budgetforslag er der taget højde for, at der i forbindelse 

med en nedregulering og lukning af SKV i 2022, vil være en del ekstra 

omkostninger, i forhold til dem der er indarbejdet i det oprindelige 

budget. 

Disse ekstraomkostninger er indarbejdet i såvel 2021 – 2022 og 2023 

budgettet. 

 

Af ændringer kan bl.a. nævnes, omkostninger til rådgiverbistand såvel 

økonomisk – teknisk som juridisk.  

Der vil endvidere skulle påregnes forøgede lønomkostninger, for at sikre 

den fortsatte sikre og stabile drift. Dette indebærer bl.a. en ændring af 

bemandingen på de enkelte vagthold, samt omkostninger til at fastholde 

så mange medarbejdere som muligt, for at kunne drive SKV i en 

nedlukningsperiode. 

Endvidere er der afsat økonomi til bemanding til afslutning af 

virksomheden SKV, efter at værket har stoppet sin produktion. 

Det forventes, at der vil kunne nedspares på anlægget, således at det 

budget der oprindelig er afsat til revision, i et vist omfang kan 

reduceres, når man ser på 2021 og 2022 ud fra en samlet betragtning.  

Det oprindelige budget er gennemgået for samtlige forudsætninger, og 

er nu tilpasset de senest opdaterede informationer. 

 

I forhold til affaldsmængderne, er der korrigeret, efter at 

affaldsordningen i Svendborg er ændret til indsamling til mere genbrug, 

ved at mængderne til restaffald fra Svendborg er reduceret med 

yderligere ca. 14 %, i forhold til tidligere forudsætninger. 
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Konsekvensen ved at prognosen for affald fra Svendborg, er ændret fra 

13.870 tons til 12.100 tons pr. år, vil betyde en nødvendig takststigning 

på 178 kr. pr. ton, i forhold til den nuværende takst på kr. 1.275 pr. 

tons til 1453 kr. pr. tons. 

 

Med de indlagte forudsætninger, en substitutionspris på 245 kr. pr. 

MWh, en affaldspris på 1275 kr. pr. tons og en elpris på 335 kr. pr. MWh 

udviser budgettet en underdækning på ca. - 2.4 mio. kr. før skat. 

Hovedparten af takststigningen kan tilskrives de reducerede 

affaldsmængder fra Svendborg. 

 

Efter varmeforsyningsloven skal årets resultat altid udvise et 0 resultat, 

efter hvile i sig selv princippet. 

Dette kan enten opnås ved en efterbetaling for affald fra Svendborg 

ultimo 2021 eller ved at foretage en regulering af affaldstaksten. 

 

Ved en regulering pr. 1. januar 2021, vil affaldstaksten skulle hæves fra 

de nuværende kr. 1.275 pr. tons til kr. 1480 pr. tons.  

Ved en regulering pr. 1. juni 2021, vil affaldstaksten skulle hæves fra de 

nuværende kr. 1.275 pr. tons til kr. 1640 pr. tons. 

Alternativ til at ændre på affaldstaksten for 2021, vil være at foretage 

takstjustering i 2022, således at underdækningen fra 2021 indregnes i 

affaldstaksten for 2022. 

Med den alternative forudsætning vil taksterne for 2022 skulle hæves 

med kr. 207 pr. tons i forhold til den takst, der ellers ville skulle betales. 

 

For 2022 er der i det foreløbige budget for 2022 forudsat en takst på i 

alt kr. 1570 pr. tons ud fra ”hvile i sig selv principper”. 

I 2022 budgettet er der indregnet i alt kr. 4.96 mio. som hensættelse til 

at dække afviklingsomkostninger i 2023 og 2024. 

 

Forslag til revideret budget vil blive gennemgået under mødet. 

 

Bilag: 

Godkendt budget for 2021 

Udkast til revideret budget for 2021  

 

Indstilling 

Det indstilles, at forslag til revideret budget for 2021 drøftes med 

henblik på, at et endeligt revideret budget forelægges bestyrelsen til 

godkendelse når dette foreligger. Der indkaldes om nødvendigt til et 

ekstraordinært møde om budgettet. 

 

Beslutning 

Indstillingen godkendes med henvisning til de fortsatte store 

usikkerheder der er i forhold til forudsatte mængder, elpris, varmepris 

mv. Udviklingen følges og det reviderede budget opdateres når der er en 

afklaring i forhold til substitutionsprisen. I forbindelse med opdateringen 

af det reviderede budget tages der stilling til, hvorledes en økonomisk 

afvigelse i forhold til ”hvile i sig selv princippet” håndteres. 
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7. Indkaldelse til generalforsamling 

Sagsfremstilling 

Den ordinære generalforsamling skal jf. vedtægterne for Svendborg 

Kraftvarme A/S, holdes senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. 

Bestyrelsen skal skriftligt indkalde til generalforsamling med mindst 2 

ugers og højest 4 ugers varsel. I indkaldelsen skal der angives tid og 

sted for afholdelse af generalforsamlingen samt angivelse af dagsorden. 

 

Den ordinære generalforsamling finder sted tirsdag den 25. maj 2021 kl. 

13.00 på adressen: Vand & Affald, Ryttermarken 21, 5700 Svendborg. 

 

Der er udarbejdet forslag til indkaldelse til generalforsamling i 

Svendborg Kraftvarme A/S, med angivelse af punkter til behandling.  

 

Bilag: 

Indkaldelse til generalforsamling, 25. maj 2021 kl. 13.00 

Gældende vedtægter for Svendborg Kraftvarme 

 

Indstilling 

Det indstilles, at forslag til indkaldelse til generalforsamling godkendes 

og derefter sendes indkaldelsen til aktionæren (Svendborg Kommune) 

samtidig med offentliggørelse på selskabets hjemmeside. 

 

Beslutning 

Indstillingen godkendes. 

 

 

8. Direktionen orienterer om de overordnede rammevilkår inden 

for affaldsenergi- og fjernvarmesektoren. 

 

Sagsfremstilling: 

Den Nationale Klimaplan af 16. juni 2020, er skabt på baggrund af et 

bredt politisk flertal. Affaldsområdet og affaldsenergiområdet samt 

udviklingen af denne indgår i Klimaplanen. 

 

Klimaplanen er tidligere udsendt til bestyrelsens orientering og drøftet 

på bestyrelsesmødet den 2. september 2020. 

 

I forhold til at virkeliggøre Klimaplanen, er der 2 mulige scenarier for 

fremtiden for affaldsenergianlæg i Danmark. 

 

1. KL udarbejder senest ved årsskiftet 2020/2021 en plan over 

anlæg / ovnlinjer, der skal lukke eller reducere last frem mod 

2030. 

2. KL udarbejder ingen plan, og staten gennemfører en 

liberalisering af sektoren med fri konkurrence. 

 

Klimaplanen skal omsættes til lovforslag for at have en endelig virkning.  
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Såfremt den liste KL har udarbejdet ikke kan godkendes, er det politisk 

besluttet, at en naturlig følge vil være, at der gennemføres en 

liberalisering af affaldsenergiområdet i Danmark, i kombination med 

afgiftsreguleringer og skærpelse af miljøkrav til de enkelte anlæg. 

 

I den afsluttende proces med Forsyningstilsynets gennemgang af KL- 

listen, har det vist sig, at listen ikke er blevet godkendt. 

 

Det vil nu være op til forligspartierne bag ved den Nationale Klimaplan 

at beslutte, hvordan rammerne fremadrettet skal være for 

affaldssektoren i Danmark. 

 

Forligspartierne har efter lidt betænkningstid besluttet at man følger de 

intentioner, der er i den Nationale Klimaplan om, at der nu igangsættes 

en proces hen imod en liberalisering af affaldsenergisektoren.  

Enhedslisten har valgt at træde ud af aftalen. 

Der er efterfølgende tilkendegivet, at lovgivningsarbejdet vil blive 

igangsat, og at man forventer et lovgivningen kan være vedtaget med 

udgangen af 2022.  

Det er ligeledes tilkendegivet, at implementeringen af lovgivningen 

forventes at træde i kraft fra 2025. 

Kapacitetstilpasningen forventes først i større omfang i sidste del af 

perioden frem mod 2030. 

Fra Energistyrelsens side er der lagt op til, at arbejdet med den 

fremtidige organisering af forbrændingssektoren vil blive gennemført i 

dialog med branchen. 

Det forventes, at der i den videre proces vil indgå elementer om 

regulering af eksisterende lån, behov for at der bliver transparant 

ensartet prisdannelse, mulighed for frivillige reguleringsordninger, 

afgiftsregulering, miljøkrav, Co2 fangst mv. 

 

Umiddelbar får beslutningen om, at der skal arbejdes hen imod en 

liberalisering inden for affaldsenergiområdet ingen umiddelbar 

indflydelse på den beslutning, der er truffet for en nedlukning af SKV 

senest med udgangen af 2022. 

 

I forhold til de processer der skal gennemføres for at kunne foretage en 

lukning af Svendborg Kraftvarme, henvises til efterfølgende punkt 9. 

 

Indstilling: 

Sagen fremlægges til orientering for bestyrelsen. 

 

Beslutning: 

Indstillingen godkendes. 

 

 

9. Svendborg Kraftvarme nedlukning, hvor er vi i processen. 

 

Sagsfremstilling: 

I forhold til det historiske forløb, henvises til referatet fra 

bestyrelsesmødet den 18. november 2020, efterfølgende møde den 2. 

december 2020 samt bestyrelsesmødet den 3. marts 2021. 
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Som tidligere meddelt arbejdes der efter en proces, hvor der arbejdes 

hen imod en sidste produktionsdag den 31. december 2022. 

 

Der er inden for den seneste måned indgået en fastholdelses- og 

præstationsaftale med alle medarbejdere på SKV. Formålet med aftalen 

er at sikre SKV, at der vil være den nødvendige bemanding til sidste 

produktionsdag. Målsætningen om sikker og stabil drift vil fortsat være 

det primære fokus for SKV. 

 

Arbejdet med at færdiggøre en proces- og tidsplan er tilendebragt – 

planen vil dog fortsat skulle betragtes som en dynamisk køreplan, som 

undervejs i processen vil blive tilpasset.  

Proces- og tidsplanen dækker over perioden 2021 – 2022 og 2023. 

Den færdige plan er udsendt sammen med dagsordenen som bilag til 

denne. 

 

Samtidig arbejdes fortsat hen imod, at der skal indgås en endelige 

købsaftale med SFV, på baggrund af den godkendte hovedaftale. 

Et af de elementer der indgår i denne proces, er at få endelig fastlagt, 

hvad det præcist er for et anlæg der købes, herunder en afdækning af 

miljøforholdene omkring og på anlægget. 

 

Som det fremgår af tidligere punkt om budgettet for 2021, er der 

fortsat udfordringer i forhold til at få fastlagt grundlaget for en 

varmepris (substitutionspris) for 2021 og 2022. 

SFV og SKV har i fællesskab en aftale med advokatfirmaet Horten, om 

at være behjælpelig med at komme på plads med dette grundlag. 

Advokatfirmaet Horten er inddraget i processen for at sikre, at 

varmeprisberegningerne tager afsæt i de fastlagte regler, der er for 

hvordan en substitutionspris skal beregnes. 

På nuværende tidspunkt arbejdes der på at få de nødvendige 

dokumentationer fra SFV, som kan sandsynliggøre de data for 

omkostninger, energipriser, produktionsydelser og 

produktionsfordelinger, der vil indgå i et retvisende 

beregningsgrundlag for substitutionsprisen. 

 

I forhold til Svendborg Kommune, har man herfra forespurgt 

Energistyrelsen om hvilke regler der skal følges, i forhold til en 

projektgodkendelse for lukning af SKV. 

Energistyrelsen har meddelt Svendborg Kommune, at der for anlæg på 

25 MW og derunder, kræves en godkendelse fra kommunen efter 

varmeforsyningsloven (SKV kommer ind under denne kategori). 

En godkendelse efter varmeforsyningsloven betinger, at SKV kun kan 

godkendes lukket, hvis det er det mest samfundsøkonomiske rentable. 

Svendborg Kommune har ligeledes forespurgt Energistyrelsen, om SKV 

vil kunne lukkes, hvis der er negativ samfundsøkonomi, henholdsvis om 

Svendborg kan undlade at lave en projektgodkendelse for en lukning. 

Til begge spørgsmål har Energistyrelsen meddelt, at de gældende regler 

skal følges, og at der kun i særlige tilfælde er mulighed for at søge 

dispensation. Energistyrelsen har samtidig meddelt, at lukning af 
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affaldsforbrændingsanlæg ikke er anset som omfattet af disse særlige 

tilfælde. 

Energistyrelsen har yderligere meddelt, at ved en lukning af SKV i 2022, 

vil en lukning blive gennemført førend den Nationale Klimaplans 

initiativer om en ny organisering af affaldsforbrændingssektoren træder i 

kraft. Ud fra dette, kan Svendborg Kraftvarme ikke komme i betragtning 

til at få dækket hele eller dele af de strandede omkostninger ved en 

lukning. 

 

Svendborg Kommune har efterfølgende rettet henvendelse til Klima-, 

Energi- og Forsyningsministeriet med ønske om, at der afholdes et 

møde om lukningen af SKV.  

Svendborg Kommune har meddelt, at man opfatter den tilbagemelding, 

der er kommet fra Energistyrelsen som direkte modproduktiv i forhold til 

de politiske ambitioner, som er indeholdt i den Nationale Klimaplan. 

Svendborg Kommune har i henvendelsen til ministeren opfordret til, at 

man politisk arbejder for, at værker som frivilligt indgår aftale med 

staten om en lukning, fortsat vil kunne få dækket restgælden i 

værkerne, via den statslige pulje til strandede omkostninger. 

 

Bilag: 

Proces- og tidsplan for nedlukningsprocessen, ”Plan - Hovedspor-og 

processer” 

 

Indstilling 

Sagen fremlægges til orientering og drøftelse 

 

Beslutning 

Orienteringen er taget til efterretning. 

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. 

Bestyrelsen støtter sig med denne tilkendegivelse til den vurderinger, 

der fremgår af Cowi rapporten, om at SKV er godt vedligeholdt. 

 

 

10. Forslag til Strategiplan for 2021 - 2024 

Sagsfremstilling 

Forslag til strategiplan for 2021 - 2024 er udarbejdet som en 

fortsættelse af strategiplanen fra 2017 – 2020 tilpasset efter de 

udfordringer, som er affødt af Den Nationale Klimaplan sammenholdt 

med Svendborg Byråds beslutning fra den 24. november 2020 om, at 

Svendborg Kommune, som er ejer af Svendborg Kraftvarme, ønsker at 

afvikle anlægget senest den 31.12.2022. 

 

Visionerne fra den tidligere strategiplan, vil fortsat danne den 

overordnede ramme for de kommende års strategiske tilgange til 

Svendborg Kraftvarme som virksomhed. 

 

Visionerne er: 
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1. at være en effektiv drevet virksomhed, hvor produktionen 

tilrettelægges, så der opnås de lavest mulige affalds- og 

varmetakster 

2. at værket til enhver tid udnytter mest muligt af brændslet til el 

og varme 

3. at være kendt som et lokalt miljøanlæg, der tilbyder kunderne en 

miljørigtig omsætning af restaffald via forbrænding 

4. at udvikle og tilpasse virksomhedsgrundlaget via strategiske 

samarbejder 

5. at være en part til at udmønte kommunens klimapolitik i samspil 

med øvrige samarbejdspartnere 

6. at der via et tæt samarbejde med SFV sikres et 

virksomhedsgrundlag, som prioriterer den størst mulige samlede 

energieffektivitet  

 

De kommende års udfordringer med nedregulering af Svendborg 

Kraftvarme og ophør af produktion, vil i særlig grad stille krav til 

omstillings- og tilpasningsevne, så der fortsat kan præsteres en sikker 

og stabil drift på virksomheden. 

Strategiplanen kan med de ændrede fremtidsudsigter anskues ud fra en 

fase 1, som indeholder nedreguleringsdrift og ophør af produktion, og en 

fase 2, som indeholder en nedtagning af produktionsanlægget, 

afhændelse af bygninger og grund samt ophør af aktieselskabet 

Svendborg Kraftvarme A/S. 

Det er afgørende, at SKV også i en nedlukningsperiode opleves som en 

god og veldrevet virksomhed, som lever op til de målsætninger som 

fremgår af virksomhedsplanen, og hvor man som medarbejder trives 

med sit arbejde. 

 

Bilag: 

Forslag til strategiplan 2021 - 2024  

 

Indstilling 

Sagen fremlægges til orientering, drøftelse og godkendelse 

 

Beslutning 

Indstillingen godkendes. 

For at fremme motivationen hos medarbejderne på SKV i 

nedlukningsperioden, ønsker bestyrelsen at tilkendegive, at man støtter, 

at der afholdes særlige arrangementer med fokus på medarbejdernes 

trivsel. 

 

 

11. Dato for næste bestyrelsesmøde 

 

Sagsfremstilling: 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til onsdag den 1. september 2021, 

kl. 15:00 – 17.00  

 

Indstilling 

Det indstilles at den foreslåede dato og tidspunkt fastholdes. 

 




