
 
Svendborg, tirsdag 8. maj 2018 

Pressemeddelelse  

Svendborg Kraftvarme A/S leverer endnu et driftsår med et positivt resultat.  

Der er netop aflagt regnskab for 2017 og af resultatet fremgår det, at der er leveret et 
resultat, som er ca. 5 mio. kr. bedre end budgetteret.  

Det gode resultat kan henholdsvis tilskrives en lang og kold fyringssæson, samt en drift uden 
de store uforudsete reparationer.  

Med udgangen af 2017 er den samlede gæld nedbragt til ca. 92 mio. kr. og med den 
forudsatte afdragsprofil, vil der med udgangen af 2022 være en gæld på ca. 6.8 mio. kr.  

Gælden ved Svendborg Kraftvarme vil være endeligt afviklet med udgangen af 2024.  

 

Den varme der produceres ved Svendborg Kraftvarme sælges udelukkende til Svendborg 

Fjernvarme A.M.B.A. og udgør på årsbasis ca. 50 - 60% af det samlede varmebehov i 
Svendborg.  

I forhold til de produktionsformer, der for nuværende anvendes ved Svendborg Fjernvarme, er 
den varme der produceres fra Svendborg Kraftvarme den billigste pr. MWh.  

Svendborg Kraftvarme er herved med til at sikre fjernvarmeforbrugerne i Svendborg en 
prisbillig opvarmningsform.  

 

For at sikre en kontinuerlig drift ved Svendborg Kraftvarme A/S, skal der på årsbasis tilføres 
værket mellem 48.000 – 52.000 tons brændsel.  

Fra Svendborg og omkringliggende kommuner, modtages i alt ca. 42.000 tons brændsel.  

Det betyder, at der skal findes samarbejdspartnere, der årligt kan levere de resterende 

mængder på mellem ca. 6.000 – 10.000 tons brændsel.  

For at sikre dette, har bestyrelsen for Svendborg Kraftvarme iværksat en proces der sikrer de 
nødvendige brændselsmængder for den kommende fyringssæson 2018 / 2019.  

Bestyrelsens fokus ligger på at yde en sikker og stabil leverance, derfor har bestyrelsen igen 

valgt at rette fokus mod de udenlandske brændselsmængder, som også kan bidrage positivt 
på den økonomiske side. 

   

I starten af 2018 er der modtaget brændsel fra det tyske marked fra området ved Bremen. 



 
Det har vist sig, at dette brændsel ud over at kunne leve op til gældende miljøkrav også er 
brændsel med en god og stabil brændværdi.  

Bestyrelsen ser muligheden med det udenlandske brændsel som en både teknisk og 

miljømæssig god løsning, der her og nu kan være med til at sikre den kontinuerlige produktion 

ved Svendborg Kraftvarme.  

  

Svendborg Kraftvarme ønsker med denne løsning at indgå som en aktiv partner i den 

miljømæssige behandling af affald på EU-plan, da mange EU lande ikke har den samme 

tilstrækkelige og effektive udnyttelse af affald.  

 

I mange EU lande vil affaldet typisk blive forbrændt uden effektiv energiudnyttelse eller sendt 

til deponi. 

 

Det giver derfor god mening at anvende en overskudskapacitet ved energiudnyttelse i 

Danmark, indtil man i andre lande har fået opbygget en behandlingsform, der er mindre 

belastende for miljøet end det er i dag.  

En enig bestyrelsen har derfor besluttet, at der for fyringssæson 2018 / 2019 skal arbejdes på 

en forlængelse af aftalen med det tysk importerede brændsel.  

   

   

Bestyrelsen for Svendborg Kraftvarme  
v/ bestyrelsesformand Ove Engstrøm  

 

For yderligere information vil formand Ove Engstrøm, mobil 21 71 70 55 eller direktør Kjeld Bussborg 

Johansen, mobil 30 17 53 00 være til rådighed. 

 


