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Bestyrelsesmøde onsdag den 24. november 2021, kl. 15.00 

 

 

 

 

 

Mødested:  Svendborg Kraftvarme P/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 

 

Indbudt til kl. 15.00, punkt 2 og 3 - Revisor Søren Peder Nielsen – BDO 

 

 

Afbud fra:   

Dorthe Ullemose 

 

Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

2. Budgetsimuleringer for nedlukning af SKV, 2021, 2022, 2023, 2024 

– (Revisor Søren Peder Nielsen – BDO) 

 

3. Budget for 2022, takstgodkendelse – (Revisor Søren Peder Nielsen 

– BDO) 

 

4. Meddelelser fra formanden. 

 

5. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne 

periode (teknisk + budgetrapport pr. 30.09.2021)  

 

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

(ejerstuktur) 

 

7. Forslag til Virksomhedsplan for 2022 

 

8. Direktionen orienterer om de overordnede rammevilkår inden for 

affaldsenergiområdet. 

9. Forslag til mødeplan for 2022 – (2. marts, 27. april, 31. august, 23. 

november) 

 

Svendborg Kraftvarme P/S 
Bodøvej 15 
5700 Svendborg 
 
Telefon 62 23 35 75 
 
kraftvarme@svendborg.dk 
 
 
 
 
Svendborg den  
25. november 2021 
 
 
 

Ref.  
AA / KBJ 
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10. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

 

11. Eventuelt. 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Dagsorden vedlægges. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at dagsordenen godkendes. 

 

Beslutning 

Indstillingen godkendt. 

 

 

2. Budgetsimulering for nedlukningsprocessen for SKV for 2021 

– 2022 – 2023 – 2024 

 

Revisor Søren Peter Nielsen – BDO, deltager under dette punkt 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med nedlukning af SKV med sidste produktionsdag den 

31.12.2022 er der via revisionsfirmaet BDO udarbejdet en 

regnskabsmæssig budgetsimulering med det formål, at skabe et 

økonomisk overblik over nedluknings- og nedreguleringsperioden. 

 

I budgetsimuleringen er forudsat: 

at SKV lukker permanent pr. 31.12.2022, 

at lagerværdier er afviklet pr. 31.12.2022, 

at anlægsaktiviteterne pr. 31. december 2022 er værdiansat til 

overdragelsessummen til SFV,  

at der ikke er indregnet statslig medfinansiering af strandede 

omkostninger, 

at SKV omdannes fra et A/S til en P/S konstruktion inden udgangen af 

2021, 

at der for 2021 og 2022 vil være en skattepligtig indkomst på 0 kr., 

at der i 2022 hensættes ca. 4.9 mio. kr. til nedlukningsomkostninger i 

2023 og 2024, og at dette godkendes af Forsyningstilsynet, 

at det takstmæssige mellemværende mellem årsregnskabsloven og 

varmeforsyningsloven indregnes i årsrapporten som en hensat 

forpligtelse, 

at over- og underdækning samt merafskrivning efter 

varmeforsyningsloven er tilbageført, i det omfang disse er indregnet i 

det regnskabsmæssige resultat, 

at tab på driftsmiddelsaldo ved ophør af SKV i 2023 er medtaget ved 

opgørelse af skattemæssigt resultat for 2023, 

at nedlukningsomkostningerne er medtaget på driftsmiddelsaldo, da 

disse relaterer sig til selskabets formuegoder/anlægsaktiver, 
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at tab ved salg af bygninger er begrænset til modregning i fremtidig 

gevinst, 

at der er forudsat en affaldstakst for 2022 på kr. 1275 pr. tons, 

at der er forudsat en gennemsnitlig elpris på 450 kr. pr. MWh, 

at der er forudsat en foreløbig varmepris på 264 kr. pr. MWh, 

at likviditeten ultimo 2024 er på 500.000 kr., som er lig med 

virksomhedens egenkapital. 

 

Under disse forudsætninger vil restgælden med udgangen af 2022 på 

ca. 6.8 mio. kr. kunne afvikles til udløb i 2024. 

 

Med de forudsætninger der er indlagt i budgetsimuleringen forventes, at 

der med udgang af 2021 vil være en overdækning på ca. 355.000 kr., 

med udgang af 2022 en overdækning på ca. 3.2 mio. kr. og med 

udgangen af 2024 en overdækning på ca. 2.6 mio. kr. 

Overdækningerne forudsættes overført mellem de enkelte budgetår. 

Der er aftalt et møde med Forsyningstilsynet med henblik på en 

drøftelse og godkendelse af de forudsætninger, der er indarbejdet i 

budgetsimuleringen for afviklingen af SKV. 

I simuleringen er det forudsat, at varmeprisen afregnes efter 

substitutionsprincippet.  

Substitutionsprisen er i simuleringen forudsat til at give den mindste 

varmepris i forhold til den omkostningsbestemte pris og prisloftsprisen.  

Dette indebærer, at de overdækninger der opstår primært vil skulle 

tilbageføres til affaldskunderne. 

Viser det sig efterfølgende, at der skal afregnes efter den 

omkostningsbestemte pris, vil tilbagebetalinger og hensættelser blive 

reguleret og fordelt forholdsmæssigt mellem varme- og affaldskunder i 

henhold til den mellem parterne indgåede Varmeprisaftale. 

 

Bemærkninger fra mødet: 

Revisor Søren Peter Nielsen gennemgik budgetsimuleringen og 

besvarede spørgsmål bl.a. i forhold til håndteringen af udligningen af 

merafskrivningen mellem Varmeforsyningsloven og årsregnskabsloven 

og konsekvenserne af dette i forhold til forbrugerne. 

 

Møde afholdt med Forsyningstilsynet: 

Der henvises til ”bemærkninger fra mødet” under punkt 6. 

 

Bilag: 

Budgetsimulering – Svendborg Kraftvarme A/S  

 

Indstilling 

Budgetsimuleringen indstilles til orientering og drøftelse med henblik på 

godkendelse. 

 

Beslutning 

Indstillingen godkendt. 

 

 

3. Budget for 2022 – takstgodkendelse 
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Revisor Søren Peter Nielsen – BDO, deltager under dette punkt 

 

Sagsfremstilling 

Budget for 2022 er udarbejdet i samarbejde med virksomhedens revisor 

- BDO. 

Svendborg Kraftvarme skal afregne med SFV efter varmeforsynings-

lovens regler, således at der afregnes til den billigste af priserne, prisloft 

– omkostningsbestemt pris – substitutionspris. 

Der har efter mere end et års forhandlinger ikke kunnet opnås enighed 

med SFV om de principper, der skal ligge til grund for varmeprisen efter 

substitutionsprincippet for såvel 2021 og 2022.  

SKV vurderer, at der på det foreliggende grundlag, med uenigheder om 

væsentlige forudsætninger, ikke vil være muligt at komme frem til en 

forhandlingsløsning med SFV om varmeprisen efter 

substitutionsprincippet. 

Substitutionsprisen har ud fra dette som grundlag endnu ikke kunnet 

fastlægges. 

Der vil sandsynligvis for 2022 kunne forventes en substitutionspris på 

samme niveau som i 2021.  

I 2021 er der opkrævet aconto varmepris på 264 kr. pr. MWh. 

Varmeprisloftet for 2022 er af energistyrelsen udmeldt til 100 kr./GJ 

svarende til 360,00 kr. pr. MWh, heraf udgør affaldsvarmeafgiften ca. 

93,60 kr. pr. MWh. 

For 2022 er der i kalkulationsforudsætningerne regnet med en 

gennemsnitlig elpris på 450 kr. pr. MWh. 

Mængden af restaffald fra Svendborg forventes at falde til 12.100 tons 

på årsbasis, hertil skal lægges ca. 6.000 tons industriaffald. Der er sikret 

kontraktlige aftaler på modtagelse af tilstrækkeligt brændsel for hele 

2022.  

I 2022 budgettet er det forudsat, at der af den kalkulerede overdækning 

hensættes ca. 4.9 mio. kr. til at dække nedlukningsomkostninger som 

skal afholdes i 2023. 

Såfremt de nuværende energipriser holder sig på samme niveau som i 

2021 og anlægget kører sikkert og stabilt, vil der for 2022 kunne 

forventes en omkostningsbestemt pris i intervallet 290 – 340 kr. pr. 

MWh inkl. afgift. 

Med henvisning til de store usikkerheder der pt. er i forhold til elpris 

samt nedlukningsomkostninger i øvrigt, vil SKV ud fra en konservativ 

tilgang indmelde prisloftsprisen til Forsyningstilsynet, som et foreløbigt 

afregningsrundlag for varme for 2022.  

En evt. for meget betalt varme- og affaldstakst vil ved afslutning af 

årsregnskabet for 2022 blive tilbagebetalt til affalds- og varmekunderne. 



 

 

385 

 

Såfremt SFV mener, at der skal afregnes til en anden pris, må SFV 

forelægge dette til afklaring via Forsyningstilsynets mellemkomst. 

For fastlæggelse af affaldstaksten er der i budgettet ud fra en forsigtig 

beregningsmæssig forudsætning regnet med en varmepris for 2022 på 

264 kr. pr. MWh.  

Med denne forudsætning vil affaldstaksten for affald fra Svendborg blive 

fastlagt til 1.275 kr. pr. tons for 2022, hvilket er samme pris, som var 

forudsætningen for det revidere budget for 2021. 

 

Budgettet for 2022 vil under mødet blive gennemgået. 

 

Bemærkninger fra mødet: 

Budget 2022 er der taget højde for den store usikkerhed der er på 

energimarkedet i øjeklikket. Forudsætningerne for 2022 er der valgt en 

konservativ vurdering af el-prisen på 450 kr. pr. MWh. Budget 2022 

viser et overskud, men i overskuddet er indeholdt en hensættelse til 

nedlukningsomkostninger i 2023 på ca. 4,9 mio. kr. I budget 2022 er 

der usikkerhed til de skønnede driftsomkostninger, bemanding til sidste 

produktionsdag samt usikkerheden omkring rensestop / minirevision i 

juni 2022.  

Der er indgået administrationsaftale med Svendborg Kommune for 

2022. 

 

Bilag: 

Forslag til budget 2022 (endnu ikke færdigbearbejdet) 

Udkast til budget 2022 udsendt den 22.11.2021 

 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetforudsætningerne samt 

det udarbejdede budget for 2022, hvor affaldstaksten fastlægges til 

1275 kr. pr. MWh. 

Budgetudkastet sendes til Svendborg Kommune, med henblik på 

godkendelse af den foreslåede affaldstakst for Svendborg affald. 

 

Beslutning 

Udkast til budget 2022 blev godkendt, bl.a. med fastsættelse af 

affaldstaksten for restaffald/dagrenovation på kr. 1.275 fra Svendborg.  

Prisloftprisen på 360 kr. pr. MWh indmeldes til Forsyningstilsynet, som 

grundlaget for varmeprisen for 2022. Ved udgangen af 2022 opgøres 

den endelige prisafregning for varme for 2022. 

Når regnskabsresultatet for 2021 foreligger i januar 2022, vurderes 

2022 budgettet på ny med henblik på en tilpasning af hensættelser til 

nedlukningsomkostninger. 

 

 

4. Meddelelser fra formanden 
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Sagsfremstilling 

Meddelelser fra formanden. 

 

Nyt fra DAF: 

 

• Drøftelser af fremtiden for DAF – Ny organisering / ny strategi 

 

Der har i den forløbne periode været en drøftelser i foreningen pga. tvivl 

omkring medlemmernes fremtidige tilhørsforhold, med eller uden 

fjernvarmeproduktion.  

Der er stillet spørgsmål til hvor længe det bliver tilladt at importerer 

affald til erstatning for de faldene affaldsmængder samt til 

virksomhedernes muligheder for at få kompensation ved evt. lukninger 

eller reduktion af forbrændingskapacitet?  

Der her hen over efteråret været en del afgang af medarbejdere fra 

DAF. 

Jens Broman har i en periode været konstitueret som direktør for DAF. 

Et ansættelsesudvalg har ansat en Henrik Friis som ny direktør.  

Henrik Friis kommer fra en stilling som chef for Dansk Infrastruktur, DI 

Byggeri. 

 

Formanden orienterede om: 

 

• Orientering om statusmøde mellem SFV/SKV/SK den 4. oktober 

2021 

 

Det generelle samarbejde blev drøftet og fundet tilfredsstillende. 

Substitutionspris for varme blev ligeledes vendt, da der ikke har kunnet 

opnås en fælles enighed for beregning af varmeprisen efter 

substitutionsprincippet.  

Det er meddelt, at såfremt SFV ønsker en afregning efter 

substitutionsprincippet, må dette gennemføres via Forsyningstilsynets 

mellemkomst. 

 

• SKV – foretræde for ØK den 26. oktober 2021 (status og fremtid) 

 

Præsentationen blev taget pænt imod, driften kører upåklageligt, der er 

god stemning på værket, og medarbejderne tager et stort ansvar for at 

drifte værket optimalt. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at meddelelserne tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Indstillingen godkendt. 

 

 

5. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den 

forløbne periode (teknisk + budgetrapport pr. 30.09.2021). 

 

Sagsfremstilling 
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Status for affald-, varme- og el-salg for perioden pr. 30.september 

2021. 

 

Den overordnede konklusion er, at de 3 første kvartaler af 2021 

samlet har udvist et positivt resultat for SKV.  

Det gode resultat skyldes, at der har været en sikker og stabil drift, 

høje elpriser, et mersalg af varme til en forventet højere pris end 

budgetteret, samt mindre omkostninger til den årlige revision end 

budgetlagt. 

 

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

 

Teknik: 

 

• Udviklingen i kvalitetsmålene og status på målopfyldelsen pr. 30. 

september 2021. 

Fokus på emnet gør, at vi også her nærmer os kvalitetsmålet. 

Medarbejderne har i perioden haft fokus på den sikre og stabile 

drift, og gennem et øget fokus på driften og oplæring, fanges 

mindre fejl og lækager løbende, hvilket betyder at alle 

kvalitetsmål er opfyldt med undtagelse af spildevandet, der ligger 

lidt over mål.  

 

Der har været fokus på sikker drift uden utilsigtede stop, 

regulering og optimal forbrænding. Ligesom lovkrav, 

risikovurderinger, røgrens og turbinens funktioner er gennemgået 

i dybden. Medarbejderne samler fremover op på den læring der 

er kommet, så alle holdes skarpe til hverdag.  

4 mandage fra den 27. september har alt teknisk personale 

været på kursus i værkets tekniske installationer. 

 

I 3. kvartal gennemførte vi årets revision, og der var færre større 

vedligeholdelsesopgaver end forudset. 

Af de største vedligeholdelsesopgaver kan nævnes:  

• Murværk i ovn – udskiftning 90 m2 

• Reparation af riste og reparation af lejer på aksel til 

føderist 

• Rensning af røggasrens og spildevandsanlæg 

• Kalibrering af temperatur og trykmålere 

• Udskiftning af et stykke skinne til affaldskran 

 

Økonomi: 

• Budgetopfølgning 30. september 2021. 

Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af det reviderede 

budget dateret den 28. april 2021, hvor der en forudsat 

gennemsnitlig substitutionspris på kr. 245 pr. MWh.  

Budgetopfølgningen er opgjort ud fra, at SFV afregnes med 

aconto 264 kr. pr. MWh. inkl. afgift.  
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En foreløbig opgørelse viser en omkostningsbestemt pris på 283 

kr. pr. MWh inkl. afgift – prisen kan dog ændre sig i forbindelse 

med det sidste kvartals drift, samt den mere præcise opgørelse 

af afskrivnings- og skatteforhold. 

Den endelige varmepris for 2021 kan først afklares efter 

31.12.2021, men forventes at ligge på en omkostningsbestemt 

pris i størrelse ca. 270 – 290 kr. pr. MWh. inkl. afgift. 

 

Værket har kørt stabilt samtidig med, at der har været gunstige 

elpriser. Dette gør at budgetopfølgningen viser et resultat på ca. 

+ kr. 4,7 mio. i forhold til de reviderede forudsætninger. 

 

Der er solgt mere varme til en forventelig højere pris, hvilket 

svarer til en merindtægt på + 2.7 mio. kr. (a´conto opkrævet 

264 kr. pr. MWh) 

 

Der er modtaget den budgetterede mængde affald – men på 

grund af affaldets sammensætning er der en mindre indtægt på 

2.4 mio. kr. 

 

Dette års udvidede revision sammenholdt med en stabil drift, har 

indtil nu været mindre omkostningskrævende end forventet. 

Dette betyder, at der til omkostninger forventes et mindre 

forbrug i størrelse ca. 5,1 mio. kr. 

 

Såfremt de nuværende forudsætninger for resten af 2021 holder, 

kan der forventes et resultat for 2021, der er ca. 10 mio. kr. 

bedre end budgetteret. 

I budgettet var der forudsat et underskud for 2021 på i alt ca. kr. 

2.4 mio. kr.  

Det undersøges i samarbejde med virksomhedens revisor og 

Forsyningstilsynet, om der vil være mulighed for, at den 

forventede overdækning fra 2021 vil kunne overføres til 2022. 

Da der i øjeblikket er store usikkerheder om prisudviklingen på 

energimarkedet sammenholdt med, at der vil kunne opstå større 

uforudsete omkostninger ved nedlukningen af SKV, samt at der i 

2022 budgettet skal hensættes ca. 4.9  mio. kr. til 

nedlukningsomkostninger i 2023, vil overførslerne skulle afsættes 

til at modvirke konsekvensen af dette i regnskab 2022. 

 

 

Øvrigt: 

Frasalg af produktionsanlæg: 

Ledelsen orienterede om henvendelser om pris/køb af SKV´s 

produktionsanlægget helt eller delvist. 

  

Frasalg af Bodøvej 20A iværksættes. 

 

Orientering om proces- og tidsplan for nedlukning, herunder kritiske 

processer.  
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Orientering om forhandlingsforløbet mellem SFV og SKV om 

fastlæggelse af varmeprisen efter substitutionsprincippet herunder de 

afbrudte forhandlinger. 

Orientering og drøftelse om det videre forløb med at få fastlagt en 

varmepris for såvel 2021 og 2022.  

Der henvises til Bestyrelsens beslutning fra bestyrelsesmødet den 1. 

september 2021, punkt 8, samt til mails udsendt særskilt til orientering 

for bestyrelsen den 19. oktober 2021. 

 

Corona forholdsregler: 

Der er pr. 8. november 2021 igen indført særlig opmærksomhed i 

forhold til Corona.  

Er man ikke vaccineret med 3. stik har ledelsen meldt ud, at man som 

ansat på SKV skal lade sig teste en gang om ugen. Såfremt man som 

ansat har været i større selskabelig sammenhæng eller på ferie er det 

naturligt, at man også i disse situationer lader sig teste, inden man 

møder på arbejde.  

Ikke ansatte på SKV skal ved besøg i kontrolrummet anvende 

mundbind.  

I øvrigt indskærpes Sundhedsstyrelsens almindelige sundhedsfaglige 

anbefalinger.  

 

Bemærkninger fra mødet: 

Ved opgørelse af årsafslutning for 2021, vil der blive afregnet efter den 

omkostningsbestemte pris for varme.  

Hvis SFV ikke er enig i dette afregningsprincip, må SFV indbringe sagen 

til afklaring med Forsyningstilsynets mellemkomst. 

 

MGH – Medarbejderne tager ansvar og for løst opgaverne i fællesskab, 

når der opstår udfordringer. Det er gået rigtig godt med at få de nye 

medarbejdere oplært og ind i vagtordningen. 

 

Bilag: 

Beretning fra direktionen pr. 30. september 2021 

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 

 

Indstilling 

Det indstilles, at beretning og budgetopfølgning tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Indstillingen godkendes. 

 

 

6. Svendborg Kraftvarme nedlukning - hvor er vi i processen. 

 

Sagsfremstilling: 

Vedrørende det historiske forløb henvises til referater fra tidligere 

bestyrelsesmøder. 

 

Der arbejdes hen imod at sidste produktionsdag er den 31. december 

2022. 

 



 

 

390 

 

Ny ejerstruktur – Fra A/S til P/S 

Som indstillet på sidste bestyrelsesmøde har byrådet besluttet, at 

omdanne SKV A/S til et partnerselskab P/S.  

Der skal indsættes en komplementar i partnerskabet. Til dette formål er 

der dannet SKV Komplementarselskab ApS, der hæfter direkte og 

ubegrænset for selskabets forpligtelser. 

Komplementaren har vetoret ved: 

• Ændring af selskabets vedtægter, der medfører en forøget risiko 

ved komplementarens hæftelser 

• Godkendelse af selskabets årsrapport 

• Selskabets erhvervelse og salg af ejerandele i andre 

virksomheder 

• Komplementaren har ret, men ikke pligt til at udpege et medlem 

til bestyrelsen 

 

Ændringen får ingen betydning i forhold til virksomhedens nuværende 

organisering med bestyrelse og ledelse. 

 

Der er udarbejdet nye vedtægter som afspejler den nye 

selskabsstruktur. *(vedlagt som bilag) 

 

Den juridiske og praktiske proces er gennemført ved dannelse af et 

komplementarselskab, anmeldelse til Energistyrelsen samt afholdelse af 

en ekstraordinær generalforsamling hos AdvokatFyn, den 9. november 

2021, hvor advokat Hans Lindstrøm har godkendt generalforsamlingens 

afholdelse. 

Administrationen er i gang med at foretage de nødvendige 

administrative justeringer i forhold til virksomhedens profil. 

 

I forhold til fastholdelsesaftalen  

Processen med at udarbejde individuelle fastholdelses- og 

uddannelsesaftaler for hver enkelt medarbejder pågår med en 

forventning til, at processen er afsluttet med årets udgang. 

 

Opsigelse af medarbejdere 

I forhold til medarbejderne, står vi endvidere over for at skulle have 

iværksat en proces med de faglige organisationer, således at de regler 

der gælder ved opsigelse af medarbejdere i forbindelse med lukning af 

en virksomhed, kan blive overholdt. 

Denne proces forventes opstartet sidst på 2021. 

Med Svendborg Kommune er det aftalt, at medarbejdere ved Svendborg 

Kraftvarme kan søge på ledige stillinger (omplacering) i Svendborg 

Kommune, på lige fod med medarbejdere ansat i Svendborg Kommune. 

Det er aftalt med enkelte medarbejdere, at deres ansættelse forlænges 

ind i starten af 2023, hvor der skal klargøres til nedbrydning, andre 

følgearbejder samt administrativ afslutning af SKV. 

 

Proces- og tidsplanen for nedlukningen opdateres løbende i samarbejde 

med det tilknyttede rådgiverteam samt Svendborg Kommune. 

 

Som omtalt på sidste bestyrelsesmøde, er vi nået ind til de kritiske 

processer for nedlukningen af SKV. 
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Det handler i særlig grad om projektgodkendelsen for lukning af SKV 

samt den endelige købsaftale med SFV.  

 

Der er indgået aftale med COWI om, at der skal udarbejdes et 

udbudsmateriale for nedtagning af det tekniske anlæg – I hovedaftalen 

er det aftalt, at SFV overtager grund og rømmede bygninger. 

Processen med at afgrænse snitflader, herunder at få gennemført de 

nødvendige miljøundersøgelser, er en del af denne proces. 

Den tekniske og miljømæssige afklaring vil foregå i perioden fra 

november 2021 til marts 2022. Herefter vil udbudsmaterialet blive 

udarbejdet. 

Tilbudsfase og kontrahering vil blive gennemført i perioden oktober – 

december 2022. 

De endelige snitflader, herunder hvilken tilstand bygninger og grund 

overtages i, er endnu ikke aftalt med SFV. 

 

I forhold til eksisterende kontrakter, er vi i fuld gang med at få disse 

tilpasset, således at alle aftaler udløber den 31.12.2022 

 

I forhold til den endelige købsaftale, er der ikke indgået en aftale med 

SFV, da grundlaget for aftalen endnu ikke er på plads.  

Før endelig aftale kan indgås, skal der kunne gives en 

projektgodkendelse til at stoppe produktionen på SKV. 

 

Energistyrelsen har ved mail af 27. oktober 2021 meddelt SK, at før der 

kan meddeles tilladelse til at lukke SKV, skal der fremsendes en 

projektansøgning med en begrundet redegørelse efter reglerne i 

projektbekendtgørelsen. 

Energistyrelsen har meddelt, at der i særlige tilfælde vil kunne meddeles 

dispensation fra reglerne i projektgodkendelsen. 

SK skal i en projektansøgning begrunde, hvorfor kommunen mener, at 

der er tale om et særligt tilfælde. 

Projektforslaget skal for at det kan være fuldt belyst, have været i 

høring. 

SK vil først kunne godkende projektforslaget, når/hvis Energistyrelsen 

har meddelt den ansøgte dispensation. 

 

Svendborg Kommune har indgået aftale med det rådgivende firma COWI 

om at udarbejde de samfundsøkonomiske beregninger. De 

samfundsøkonomiske beregninger er en forudsætning for den videre 

proces med at få godkendt, at SKV kan standse sin produktion. 

 

 

Bemærkninger fra mødet: 

Administrationen orienterede om, at der er igangsat en proces med at 

understøtte medarbejderne i jobsøgning. 

Der arbejdes på en bemandingsplan for de medarbejdere, der skal 

fortsætte ind i 2023 til afvikling og nedtagning af produktionsanlæg.  

Ved udarbejdelse af udbudsmateriale for nedtagning af 

produktionsanlægget skal der tages højde for, at der kan indhentes 

priser på delkomponenter. 
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I forhold til mødet med Forsyningstillsynet var hovedformålet at drøfte 

de forudsatte hensættelser i budget 2022 til afholdelse af 

nedlukningsomkostninger i henholdsvis 2022 og 2023.  

Der blev endvidere kort orienteret om, at Forsyningstilsynet udviste 

interesse for, hvordan situationen med den manglende 

projektgodkendelse for lukningen af SKV er tænkt håndteret. 

Forsyningstilsynet blev orienteret om, at alle de processer, der pt. 

arbejdes med på SKV, er målrettet mod, at Byrådet i Svendborg har 

besluttet, at SKV skal stoppe sin produktion pr. 31. december 2022. 

Med baggrund i den uafklarede situation om tilladelsen til lukningen af 

SKV besluttede bestyrelsen, at man vil rette henvendelse til Svendborg 

Kommune, i forhold til om lukketidspunktet fortsat vurderes realistisk. 

Bilag: 

Vedtægter for Svendborg Kraftvarme P/S 

 

Indstilling 

Sagen fremlægges til orientering og drøftelse. 

 

Beslutning 

Indstillingen godkendes idet bestyrelsen ønsker, at der rettes en 

henvendelse til Svendborg Kommune i forhold til, om lukketidspunktet 

for SKV fortsat vurderes realistisk. 

 

 

7. Forslag til Virksomhedsplan for 2022 

Sagsfremstilling: 

Forslag til virksomhedsplan for 2022 er udarbejdet med afsæt i 

strategiplan for 2021-2024 for SKV.  

I virksomhedsplanen er strategi og visioner omsat til konkrete 

handlinger, der forventes gennemført i 2022. 

Virksomhedsplanen beskriver de væsentlige daglige indsatser med 

udgangspunkt i, at Svendborg Kraftvarme skal kunne drives som en 

sikker, stabil og udviklingsorienteret virksomhed. 

I virksomhedsplanen er der taget afsæt i de udfordringer og risici som 

virksomhedens ledelse vurderer, der skal være særlig fokus på i løbet af 

2022. 

 

Af særlige risici og udfordringer er det ledelsens vurdering, at følgende 

forhold skal indgå i virksomhedsplanen for 2022, så der kan indgå 

handlinger til at modvirke disse: 

 

1. De overordnede rammevilkår for affaldsenergisektoren. 

2. Fremtidige rammevilkår for affaldsenergisektoren  

3. CO2 neutral fjernvarme og affaldsenergi i 2030 

4. Styret nedregulering af SKV – lukning 31.12.2022 

5. Genforhandling af kontrakter  

6. Kan Svendborg Kraftvarme - en sund virksomhed  

• Stabil og sikker drift. 
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▪ Strategisk vedligeholdelse   

▪ Effektiviseringstiltag ved den daglige drift 

▪ Synergieffekter mellem SFV og SKV 

▪ Bedre energiudnyttelse  

7. Opfølgning på kvalitetsmål 

8. Engagerede medarbejdere – sikring af bemanding med de 

nødvendige kompetencer  

 

Forslag til Virksomhedsplanen vil blive gennemgået på mødet.  

 

Bilag: 

Forslag til virksomhedsplan 2022. 

 

Indstilling 

Sagen fremlægges til drøftelse og godkendelse. 

 

Beslutning 

Indstillingen tiltrådt og virksomhedsplanen for 2022 godkendes idet A/S 

ændres til P/S 

 

 

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. 

 

Klimaplanen skal omsættes til lovforslag for at have en endelig virkning.  

 

Energitilsynet har tilkendegivet, at lovgivningsarbejdet vil blive igangsat, 

og at man forventer et lovgivningen kan være vedtaget med udgangen 

af 2022, og at der forventes en høring i foråret 2022.  

Det er ligeledes tilkendegivet, at implementeringen af lovgivningen 

forventes at træde i kraft fra 2025. 

 

Kapacitetstilpasningen for affaldsenergianlæg forventes først i større 

omfang i sidste del af perioden frem mod 2030. 

 

Energistyrelsen har indledt en proces om den fremtidige organisering af 

affaldssektoren, som gennemføres i dialog med affaldsbranchen. 

 

Der er hen over efteråret indkaldt til temamøder med affaldsbranchen. 

Næste møderække vil blive afholdt i løbet af november måned. 

Der indkaldes til temamøder opdelt i følgende emner: 

 

Spor 2 – Selskabsgørelse 

Spor 4 og 5 – Kapacitetstilpasning og regulering af varmepris 
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Spor 3 og 6 – Udbud og tilsyn 

 

Svendborg Kraftvarme deltager i det omfang temamøderne er relevante 

i forhold til virksomhedens drift og fremtid. 

Alle møder holdes virtuelt. 

 

Indstilling: 

Sagen fremlægges til bestyrelsens orientering. 

 

Beslutning: 

Indstillingen blev godkendt. 

 

 

9. Forslag til mødeplan for bestyrelsen for 2022 

 

Sagsfremstilling 

Hermed fremlægges forslag til mødeplan for 2022: 

Onsdag den 2. marts, kl. 14 - 16 

Tirsdag den 27. april, kl. 14 – 16 

Onsdag den 31. august, kl. 14 - 16 

Onsdag den 23. november, kl. 14 - 16 

 

Generalforsamlingen i 2022 er planlagt til afholdelse den 25. maj kl. 

13.30 – 14.00. 

Datoer er afstemt med Svendborg Kommunes politiske kalender for 

2022, således at der i størst muligt omfang ikke er mødesammenfald. 

Alle bestyrelsesmøder afholdes på Svendborg Kraftvarme – Kantinen. 

 

Drøftet på mødet:  

Mødeplan for 2022 blev foreslået ændret til: 

 

Tirsdag den 1. marts, kl. 14 - 16 

Onsdag den 27. april, kl. 15 – 17 

Onsdag den 31. august, kl. 14 - 16 

Onsdag den 23. november, kl. 14 - 16 

 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslaget til mødeplan for 2022. 

 

Beslutning 

Den ændrede mødeplan blev godkendt. 
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10. Dato for næste bestyrelsesmøde 

 

Sagsfremstilling: 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til onsdag den 2. marts 2022, kl. 

14:00 – 16.00  

 

Bemærkninger fra mødet: 

Det indstilles at mødet ændres til 1. marts 2022, kl. 14:00 – 16:00 

 

Indstilling 

Det indstilles, at den foreslåede dato og tidspunkt for bestyrelsesmødet 

fastholdes 

 

Beslutning 

Næste bestyrelsesmøde ændres til tirsdag den 1. marts 2022, kl. 14:00 

– 17:00. 

 

 

11. Eventuelt 

 

Bestyrelsen havde en generel drøftelse af, hvordan habilitetsforhold vil 

kunne håndteres, såfremt et bestyrelsesmedlem ved kommende 

drøftelser i bestyrelsen bliver inhabil.  

 

 

Beslutning om offentliggørelse: 

Alle dagsordensatte punkter kan offentliggøres uden bilag. 
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________________________________________________________ 

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 24. november 2021 

 

 

 

 

_________________________ ___________________________ 

Ove Engstrøm  Dorthe Ullemose 

  

 

 

 

_________________________ ___________________________ 

Torben Frost   Niels Jørgensen 

 

 

 

_________________________ ___________________________ 

Jørgen Nestor  Carl Madsen 

 

 

 


