
 
 
 
 
Mundtlig beretning – Generalforsamling 2015 
 
 
Året 2014 
 
Driften af selskabet 
Når vi ser tilbage på 2014 kan vi glæde os over en stabil drift af 
kraftvarmeværket med kun få kortvarige, uplanlagte driftsstop. Den 
stabile drift har endvidere medført, at vedligeholdelsesomkostningerne 
blev lidt mindre end forudset i budgettet.  
 
Der er ved årets start indført 1-mands drift på kraftvarmeværket hvilket 
betyder, at der i tidsrummet kl. 18-06 kun er en operatør på vagt. 
Takket været en grundig forberedelse er denne ændring i vagtplanen 
forløbet relativt ubesværet. Det har dermed været muligt at undlade at 
genbesætte to ledige operatørstillinger. Dette giver en årlig besparelse 
på lønomkostningerne på ca. 750.000 kr. og dermed forventes 
investeringerne at være tilbagebetalt indenfor 2-3 år.  
 
I 1. halvår af 2014 har konsulentfirmaet Rambøll gennemført en 
undersøgelse af den fysiske tilstand på kraftvarmeværket og foretaget 
en vurdering af den forventede levetid på det nuværende anlæg. 
Derudover har Rambøll – på opfordring af Svendborg Kraftvarme – 
foretaget en indledende vurdering af effekten og rentabiliteten af at 
bygge et røggaskondenseringsanlæg, fremkommet med forslag til 
optimeringsmuligheder på anlægget samt lavet en indledende vurdering 
af om det er muligt at ombygge anlægget til at fyre med andre 
brændsler end affald. Resultatet af Rambølls undersøgelse er samlet i en 
rapport, som bestyrelsen har drøftet og bestyrelsen har efterfølgende 
besluttet hvilke tiltag i rapporten, der skal undersøges nærmere.  
 
På de indre linjer er der i 2. halvår 2014 foretaget en fornyelse af det 
eksisterende kvalitetsledelsessystem. Hele systemet er blevet 
gennemgået og omformuleret, således at kvalitetsledelses-systemet nu 
tager udgangspunkt i fire forretningsprocesser, som er kendt af alle 
medarbejdere og dermed lettere at forholde sig til. Det nye 
kvalitetsledelsessystem blev gennemgået af en ekstern auditor i 
december 2014 og efterfølgende har Svendborg Kraftvarme A/S fået 
fornyet sin certifikation efter ISO9001-standarden. 
 
Årets resultat 
Det fremgår ikke umiddelbart af bundlinjen i årsregnskabet, at 2014 
igen blev et godt år, idet årets resultat af regnskabstekniske årsager 
altid er lig med 0. Nærlæser man resultatopgørelsen ses det, at der igen 
i 2014 er opnået en overdækning hvilket er udtryk for at de foretagne 
opkrævninger hos selskabets kunder har værre større end de 
realiserede udgifter. Dette skyldes primært, at omkostningerne har 
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værre lavere end budgetteret. Dette gør sig især gældende for 
naturgasforbrug, bortskaffelse af restprodukter og lønomkostninger.  
 
Med endnu et positivt resultat for 2014 kan det konstateres, at det igen 
er lykkedes at skabe et økonomisk driftsresultat, der muliggør, at der 
kan ske afdrag på gælden jf. den gældende tilbagebetalingsplan. 
Nedenstående oversigt over udvalgte gældsposter i Svendborg 
Kraftvarme A/S viser udviklingen i gælden siden selskabets oprettelse i 
2010.  
 
Restgæld i anlægget: 
 
 Ultimo 

2010 
Ultimo 
2011 

Ultimo 
2012 

Ultimo 
2013 

Ultimo 
2014 

Gæld til Kommunekredit 145,7 137,0 128,0 119,0 108,3 
Gæld til Kommunen 20,3 9,1 6,5 5,7 0,8 
I alt 166,0 146,1 134,5 124,7 109,1 

 
Mellemværendet med kunderne er samtidigt forvandlet fra en samlet 
underdækning på 19,7 mio. kr. ved selskabets opstart til en 
overdækning på 5,7 mio. kr. ved udgangen af 2014.  
 
For yderligere gennemgang af de økonomiske forhold henvises der til 
årsrapporten for 2014. 
 
Bestyrelsens arbejde 
Ved regnskabsårets start bestod bestyrelsen af tre medlemmer, som var 
udpeget af Svendborg Byråd samt en medarbejdervalgt repræsentant. 
På den ordinære generalforsamling i maj 2014 blev der foretaget nyvalg 
af de tre medlemmer og på to ekstraordinære generalforsamlinger hhv. i 
august og oktober 2014 er bestyrelsen yderligere blevet udvidet med to 
medlemmer, som har branchespecifikt kendskab og kendskab til 
fjernvarmesektoren. Alle valg gælder for en 4-årig periode. 

Bestyrelsen er herefter bredt sammensat og bestyrelsesmedlemmernes 
samlede kompetencer gør, at bestyrelsen føler sig godt rustet til at 
behandle selskabets udfordringer i de kommende år.  

Der er i 2014 afholdt fire møder i bestyrelsen. På møderne er der bl.a. 
drøftet effektivisering af affaldssektoren samt ikke mindst mulige 
strategiske tiltag for at sikre en forsvarlig drift af kraftvarmeværket i de 
kommende år.  

 
Fremtidige udfordringer 
Selvom selskabets økonomi – som tidligere nævnt - er blevet forbedret i 
løbet af de sidste fem år, må vi også konstatere, at Svendborg 
Kraftvarme A/S i de kommende år står overfor en række udfordringer, 
som vil sætte økonomien i selskabet under pres.   Udfordringerne er 
primært de samme, som selskabet stod overfor, da der blev aflagt 
beretning for 2013:  
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Udløb af eksisterende kontrakter 
Svendborg Kraftvarme har en årlig forbrændingskapacitet på 52.000 
tons. Dette er noget større end mængden af husholdnings- og 
industriaffald, som indleveres fra Svendborg Kommune. Det er derfor 
tvingende nødvendigt, at der kan indgås kontrakter om afbrænding af 
husholdningsaffald fra omegnskommunerne og andre kommuner på Fyn.  
 
Kontrakterne med omegnskommunerne udløber ved årsskiftet og p.g.a. 
den ændrede markedssituation må det forventes, at nye kontrakter om 
forbrænding af husholdningsaffald fra omegnskommunerne mv. skal 
tilbydes til en reduceret pris i forhold til de nuværende kontrakter, hvis 
Svendborg Kraftvarme skal gøre sig forhåbning om at vinde 
udbudsrunderne i de enkelte kommuner. 
 
Nyt prisloft på affaldsvarme fra 2016 
Energistyrelsen udstedt en bekendtgørelse, der betyder, at der fra den 
1.1.2016 kun vil være et fælles prisloft for alle affalds-
forbrændingsanlæg.  Det nye fælles prisloft vil blive beregnet ud fra et 
gennemsnit af priserne på de centrale kraftvarmeværker. Dette kan 
betyde, at prisen på varmen skal nedsættes i forhold til det nuværende 
prisniveau. 
 
Den nuværende varmepris ligger dog ikke så langt fra det forventede 
niveau af det nye prisloft i 2016 og det er bestyrelsens målsætning at 
kunne fastholde omkostningsniveauet fra 2015 til 2016, således at 
varmeprisen i 2016 kan overholde det nye prisloft. Det betyder 
omvendt, at der ikke er udsigt til at varmeprisen kan forhøjes i de 
kommende år og dermed er der færre handlemuligheder i forhold til at 
få budgettet til at balancere.  
 
 
Regeringens Ressourcestrategi 
Det fremgår overordnet af ressourcestrategien, at der skal genanvendes 
mere husholdningsaffald og dermed bliver der mindre affald til 
forbrænding. Dette vil på sigt kunne presse affaldstilførslen til 
Svendborg Kraftvarme. Ressourcestrategien lægger samtidigt op til at 
affaldsforbrændingssektoren i Danmark skal effektiviseres, men hvordan 
dette nærmere skal ske, nævner ressourcestrategien ikke noget om.  
 
Emnet indgik ved forhandlingerne om kommunernes økonomiaftale for 
2015, men da man ikke umiddelbart kunne nå til enighed herom, 
besluttede man at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter for 
ministerierne og KL, som skal komme med forslag til effektivisering af 
forbrændingssektoren for 200 mio. kr. frem mod 2020.  
Arbejdsgruppens arbejde er nu afsluttet og dens forslag til 
effektiviseringer i sektoren indgår nu i de kommende forhandlinger om 
kommunernes økonomi for 2016.  Hvad de konkrete forslag til 
effektivisering nærmere går ud på, kendes derfor ikke endnu.  
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Fokuspunkter i 2015 
Den nye bestyrelse har drøftet strategiplanen for 2013-2016, som 
bygger på et rationale om at der er fornuft i at opretholde driften af 
Svendborg Kraftvarme A/S, så længe der kan genereres et årligt 
driftsoverskud, der helt eller delvist kan bidrage til afdrag på gælden i 
anlægget. Hermed sikres det dels at selskabets gæld bliver mindre og 
dels at de nuværende arbejdspladser i Svendborg Kraftvarme A/S kan 
bevares.  
 
Bestyrelsen har besluttet at videreføre strategiplanen uændret. Så 
bestyrelsen og direktionen vil i de kommende år fortsat have fokus på at 
tilpasse driften i selskabet således at ovenstående målsætning kan 
opfyldes.   
 
 
Tilførsel af affald  
For at kunne sikre en forsvarlig teknisk drift af kraftvarmeværket, er det 
nødvendigt at supplere affaldet fra Svendborg Kommune (ca. 25.000 
tons incl. erhvervsaffald) med affald fra andre kommuner. Svendborg 
Kraftvarme A/S undersøger derfor kontinuerligt diverse muligheder for 
at fremskaffe tilstrækkeligt med affald til at forbrændingskapaciteten 
kan udnyttes fuldt ud og selskabet deltager derfor i relevante 
udbudsrunder.   
 
I den forbindelse skal det nævnes, at kontrakterne med Nyborg 
Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og Langeland Kommune udløber 
ved udgangen af 2015, medens kontrakten med Ærø Kommune udløber 
den 31.8.2016.  Svendborg Kraftvarme agter at afgive tilbud på 
forbrændingsopgaven, når kommunerne forventeligt sender opgaven 
med forbrænding af husholdningsaffald i udbud i løbet af 2015. 
 
Svendborg Kraftvarme A/S har også mulighed for at importere affald fra 
udlandet. Det har dog indtil videre været muligt at skaffe tilstrækkeligt 
med indenlandsk industriaffald til at kunne udnytte 
produktionskapaciteten. Så her og nu har Svendborg Kraftvarme ingen 
planer om at importere affald fra udlandet. På sigt kan det dog blive 
nødvendigt at importere affald fra udlandet og for at være forberedt 
herpå, har Svendborg Kraftvarme fået lavet en ny indsendt 
miljøgodkendelse for hhv. affaldsoplagsplads og lagerhal.  
 
 
Effektiv drift af kraftvarmeværket 
Den nye konkurrencesituation nødvendiggør, at driftsomkostningerne 
holdes på et uændret niveau eller reduceres, således at de fremtidige 
stigninger i affaldsgebyret kan blive så lave som muligt. Prisen på 
forbrænding skal være på et niveau, der sikrer, at affaldet forbrændes i 
Svendborg men samtidig så høj, at der bidrages mest muligt til dækning 
af de faste omkostninger ved drift af kraftvarmeværket.  
 
Ledelsen analyserer kontinuerligt driftsomkostningerne med henblik på 
at tilpasse økonomien og som et vigtigt bidrag hertil er der som tidligere 
nævnt indført 1-mands drift i tidsrummet kl. 18-06.  
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Et andet fokuspunkt for ledelsen er vedligeholdsomkostningerne. 
Udfordringen er, at vedligeholdsomkostningerne må forventes at stige i 
de kommende år i takt med at kraftvarmeværket bliver ældre, men 
ambitionen er, at man fremover kan opnå mere vedligehold for de 
samme penge, som bruges i dag. Dette skal ske via et forbedret 
overblik over hvilket vedligeholdelsesbehov, der er og den generelle 
vedligeholdstilstand på kraftvarmeværket. 
 
Endelig har bestyrelsen på baggrund af rapporten fra Rambøll besluttet 
at undersøge om der er økonomisk fornuft i at etablere et 
røggaskondenseringsanlæg med henblik på at udnytte endnu mere af 
varmen i røggassen.  
 
 
 


