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Mundtlig beretning – Generalforsamling 2018 
 

 

Tilbageblik på 2017 

 

Driften af selskabet 

Kalenderåret 2017 har været et af de år som Svendborg Kraftvarme 

vil se tilbage på med positive øje.  

Svendborg Kraftvarme har haft fine produktionstal, da der ikke har 

være udfald af betydning og vejrforholdene har været gunstige set fra 

Kraftvarmeværkets side.  

 

Varmesalg 110.298 MWh  

El salg 16.152 MWh  

Brændsel 55.386 tons  

 

Årets resultat  

Det interne regnskab viser et positivt resultat på tkr. 4.960, som skal 

fordeles med tkr. 1.809 til Svendborg Fjernvarme og tkr. 3.151 til 

affaldskunderne i Svendborg Kommune, dvs. Vand og Affald - Det er 

positivt.  

Det officielle regnskab viser et NUL-resultat.  

Resultatdisponeringen med tilbagebetaling er her indarbejdet, som 

regnskabsloven foreskriver.  

 

Bestyrelsens arbejde  

Den proces som vi startede i 2016 sammen med Svendborg 

Fjernvarme med en undersøgelse af interessen for en fusion eller evt. 

salg til Svendborg Fjernvarme, blev indstillet primo 2017.  

Svendborg Fjernvarme havde på det tidspunkt den holdning at 

samarbejdet fungerer fint, og at driften ikke kunne gøres bedre end 

under den nuværende driftsform med Svendborg Kommune som ejer 

af Svendborg Kraftvarme. 

Efterfølgende er der sammen med Svendborg Fjernvarme udarbejdet 

et juridisk notat, som bl.a. giver et bud på hvilke strategiske 

overvejelser man bør gøre sig i forhold til den fremtidige 

varmeproduktion i Svendborg. 

Bestyrelsen har samtidig med dette undersøgt muligheder og 

konsekvenser ved en levetidsforlængelse af anlægget. 

Rådgiverfirmaet COWI blev udvalgt til opgaven og konklusionen af 

arbejdet forelå februar 2018.  

Svendborg Kraftvarme afventer på nuværende tidspunkt, hvad 

Svendborg kommune som ejer beslutter i forhold til fremtidsplanerne 

for Svendborg Kraftvarme. 

  

Pause  

 

Der har som tidligere år været afholdt møder på bestyrelsesformands 

niveau med Svendborg Fjernvarme.  

Disse møder er vi meget glade for og møderne er inspirerende for det 

fortsatte samarbejde.  
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Direktionen  

Vores direktør Kjeld Bussborg Johansen har deltaget aktivt i Dansk 

Affaldsforenings regi på vegne af værket.  

Kjeld holder således bestyrelsen løbende orienteret om, hvad der rør sig 

i branchen, samt hvad der sker på landspolitisk niveau omkring 

affaldssektoren.  

 

Tilførsel af brændsel  

Vi har i 2017 oplevet et fald i tilførsel af husholdningsaffald, hvorfor det 

har været nødvendigt at supplerer med biomasse.  

Dette skal ses i lyset af at den indgående aftale om leverance af tysk 

affald blev udskudt mange gange. 

Udskydelsen var direkte følge af myndighedsbehandlingen i den tyske 

delstat Bremen. 

Leverancen skulle være startet primo 2017, men på grund af gentagne 

spørgsmål fra myndigheden blev leverancen desværre ikke aktuel i 

2017.  

Nu maj 2018 kan jeg fortælle, at det første læs fra Tyskland indtraf 5. 

april 2018 og leverancerne har levet op til forventningerne.  

Dette har medført, at værket i 2017 har været ude på markedet og har 

købt en del biomasse, for at kunne levere en stabil og kontinuerlig drift. 

 

Fokuspunkter i det kommende år  

Vedligeholdsomkostningerne følges løbende af ledelsen og som værkets 

alder stiger, vil der være øget fokus på omkostningerne.  

Derfor er det rart som formand at kunne udtrykke, at jeg ved at 

ledelsen har meget fokus på vedligeholdelsesomkostningerne.  

Dette fik bestyrelsen bekræftet i forbindelse med arbejdet fra COWI. 

Heraf fremgik det bl.a. at værket fremstår som et meget vedligeholdt 

værk.  

For en beskeden investering kan værket holdes i drift i både 5, 10 og 15 

år.  

 

Vidensdeling  

Svendborg Kraftvarme har igen i 2017 været meget aktiv på dette felt.  

Vi har en tidligere ansat maskinmester tilknyttet som fast rundviser, 

men værkets øvrige ansatte er også meget aktive på dette felt.  

I 2017 har vi haft 1.331 besøgende, størstedelen af disse er skole 

elever.  

Vi er stolte af at kunne være en del af den kæde, som gør vores 

fremtidige borgere mere interesserede i genanvendelse af ressourcerne.  

Værket har løbende tilknyttet maskinmesterstuderende i kortere eller 

længere varende perioder.  

Selv om det er tidskrævende, er det en opgave der prioriteres højt.  
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Til slut vil jeg gerne takke bestyrelseskollegaer for et godt og 

konstruktivt samarbejde i en positiv atmosfære gennem de sidste 4 år, 

og personligt er jeg glad for at få endnu en periode som 

bestyrelsesmedlem for Svendborg Kraftvarmeværk.  

 

Dette var min beretning for 2017. 


