
 

 

 

 

Mundtlig beretning – Generalforsamling 2017 
 

 

Tilbageblik på 2016 

 

Driften af selskabet 

Når vi ser tilbage på 2016 kan vi glæde os over en stabil drift af 

kraftvarmeværket med kun få kortvarige, uplanlagte driftsstop. Efter 

den årlige revision i august/september skete der uheld på 

formagnatiseringsgeneratoren, dette uheld medførte at værket ikke 

kunne producere el i perioden 14. august til 11. november. 

      Kraftvarmeværket producerede i denne periode en del mere varme 

end Svendborg Fjernvarme kunne aftage og måtte således bortkøle en 

del varme. 

 

Driftstabet blev opgjort til tkr. 1.782. ´ 

Vores forsikringsselskab Gensidige Forsikring har ydet en 

forsikringsdækning på i alt tkr 1.301. Svendborg Kraftvarme skal selv 

betale for selvrisiko og en karensperiode på 7 dage.  

 

Der har i årets løb været en del ekstra arbejdsopgaver vedr. 

spildevandsanlægget. Personalet har arbejdet meget med at overholde 

spildevandsmålene, der er brugt mange personaletimer til dette projekt. 

 

Årets tekniske revision forløb som planlagt, desværre var der efter 

revisionen et mindre uheld i ovnen. Det viste sig, at der i forbindelse 

med renovering af murværket i ovnen var blevet indespærret noget 

vand. 

I forbindelse med at temperaturen steg i ovnen til normal temperatur på 

850°, så sprang en del af det nye murværk. En nedkøling gik i gang og 

reparation blev udført, ovnen har siden kørt uden driftsstop. 

 

I 2016 blev varmeproduktionen større end budgetteret, produktionen 

blev på niveau med 2015, således at produktionen nåede op på 111.522 

MWh for året 2016.  

 

El-salget i 2016 nåede op på 12.261 MWh, dette er et meget flot 

resultat ikke mindst set i lyset, at værket ikke har produceret el fra 

august til november. 

 

 

 

Årets resultat 

Årsrapportens resultatopgørelse udviser som tidligere år et nul resultat. 

Ser man nærmere på resultatopgørelsen vil den opmærksomme læser 

se at der igen i 2016 er opnået en overdækning, dette skyldes især, at 

selskabet ved hjælp af vore revisor har søgt og fået tkr. 1.998 retur for 

meget betalt affaldsafgift for tidligere år. 
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Resultatet gør, at det igen er lykkedes at realisere et økonomisk 

driftsresultat, som gør det muligt at afdrage på gælden jf. planen lavet i 

2008, hvor de i årsrapporten omtalte SWAPS blev indgået.  

Aktieselskabet blev stiftet i 2010, og siden er gælden til KommuneKredit 

nedbragt fra 145,7 mio. kr. til nu 86,6 mio. kr. Mellemværendet med 

kunderne er samtidigt forvandlet fra en samlet underdækning på 19,7 

mio. kr. ved selskabets opstart til en overdækning på 9,6 mio. kr. ved 

udgangen af 2016.  

 

Varmeprisen 

2016 er første år hvor Svendborg Kraftvarme ikke kunne leve op til 

varmeprisloftet, prisen på varme blev fastsat til 270 kr./MWh, hvilket 

var et godt stykke fra den omkostningsbestemte varmepris på 317 

kr./MWh, dette resulterede i at der på varmeside kom en underdækning 

i størrelsesordenen tkr. 1.700, som selskabet ikke har mulighed for at 

opkræve hos varmekunderne. 

 

For yderligere gennemgang af de økonomiske forhold i selskabet 

henviser jeg til selskabet reviderede årsrapport for 2016. 

 

Bestyrelsens arbejde 

Der er i 2016 afholdt seks møder i bestyrelsen. På møderne er der bl.a. 

drøftet den af staten ønskede effektivisering af affaldssektoren samt 

ikke mindst mulige strategiske tiltag for at sikre en forsvarlig drift af 

kraftvarmeværket i de kommende år. 

I medio af 2016 bad bestyrelsen direktionen om at i samarbejde med 

direktionen for Svendborg Fjernvarme at udarbejde et oplæg til et 

udvidet samarbejde med Svendborg Fjernvarme som i sidste ende skulle 

ende op i en fusion eller et salg af selskabet til Svendborg Fjernvarme. 

Ved hjælp af advokatfirmaet Horten blev et notat og oplæg til videre 

forhandlinger udarbejdet. Bestyrelsen stillede sig positive overfor dette 

arbejde.  

Oplægget blev ligeledes behandlet af bestyrelsen i Svendborg 

Fjernvarme, som vendte tilbage til bestyrelsen med den besked, at 

Svendborg Fjernvarme er glade for samarbejdet som det pt. er og ikke 

ønskede at arbejde videre med planer om overtagelse eller fusion. 

 

Jeg har sammen med direktionen deltaget i møder med Svendborg 

Fjernvarme som deltog med formanden Jørgen Lindegaard og direktør 

Carl Madsen. Møderne er som tidligere år foregået i en konstruktiv og 

positiv atmosfære, der er drøftet en række forhold vedrørende driften af 

værket samt muligheden jeg lige har nævnt. 

 

 

 

Direktionen 

Vores direktør Kjeld Bussborg Johansen var jo indtil 31. oktober 2016 

ansat af Svendborg Kommune, Kjeld var således en del af den 

administrationsaftale, Svendborg Kraftvarme har med vores ejere 

Svendborg Kommune. 
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Vi i bestyrelsen er glade for, at vi fik en aftale i stand med Kjeld, vi har 

således sikret Svendborg Kraftvarme kontinuitet på direktionssiden. 

 

Fremtidige udfordringer 

Selvom selskabets økonomi – som tidligere nævnt - er blevet forbedret i 

løbet af de sidste fem-seks år, må vi konstatere, at Svendborg 

Kraftvarme A/S også i de kommende år står overfor en række 

udfordringer, som vil sætte økonomien i selskabet under pres.  

 

Svendborg Kraftvarme har en årlig forbrændingskapacitet på 52.000 

tons. Dette er noget større end den mængde affald der indleveres fra 

Svendborg Kommune ca. 23.000 tons. 

Derfor er det nødvendigt, at der kan indgås kontrakter om 

energiudnyttelse af affald fra omegnskommunerne og andre 

leverandører.  

 

Det er derfor vigtigt, at Svendborg Kraftvarme kan aftage affald til 

konkurrencedygtig pris. 

I 2015 kunne jeg fortælle, at vi Svendborg Kraftvarme igen have været 

konkurrence udsat og konkurrencedygtig, vi vandt udbuddet fra 

Faaborg-Midtfyn for perioden 2016 2017. 

I 2016 var vi så igen i udbud denne gang galt det affaldet fra Ærø. 

Ærø blev udbudt for en fem års periode. Det er jo glædeligt her i 

forbindelse med min beretning for året 2016, at kunne fortælle, at vi 

vandt udbuddet og er således sikret en årlig mængde på 3.400 tons. 

 

 

Strategiplan for 2017 – 2020 

I november 2016 vedtog bestyrelsen den tredje Strategiplan for 

selskabet, som noget nyt blev affaldsrækkenfølgen præciseret. 

 

Den prioriterede rækkefølge blev: 

Affald fra nærområdet 

Indenlandsk affald 

Biomasseaffald 

Udenlandsk affald 

 

 

Svendborg Kraftvarme er hele tiden opmærksom på, at de indleverede 

mængde affald eller biomasse til energiudnyttelse er tilstede for at 

kunne opfylde selskabet forpligtelse overfor Svendborg Fjernvarme, 

Svendborg Kraftvarme leverer jo ca. 60 % af den varme Svendborg 

Fjernvarme videredistribuerer til deres kunder. 

 

Først på efteråret 2016 var firmaets direktør og driftschef i Tyskland, 

nærmere bestemt Bremen for at høre om mulighederne for at kunne 

aftage industriaffald herfra. 

En aftale blev indgået om levering startede primo 2017, desværre har 

den tyske myndighedsbehandling trukket ud så vi forventer ikke tysk 

affald før til den kommende fyringssæson 2017/2018, det vil sige første 

læs forventes tidligst leveret oktober 2017. 
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I mellemtiden er det lykkedes for selskabet at kunne opfylde sine 

forpligtelser med indkøb af biomasse. 

 

 

Prisloft på affaldsvarme 

Energistyrelsen udstedte en bekendtgørelse om et fælles prisloft for alle 

affaldsvarmeproducerende anlæg. Jeg har tidligere beskrevet hvorledes 

denne bekendtgørelse blot er endnu en udfordring for Svendborg 

Kraftvarme, da den bekendtgjorte pris ligger under den 

omkostningsbestemte pris selskabet kan levere varme til Svendborg 

Fjernvarme. Når Svendborg Kraftvarme ikke kan få lov at fakturere den 

omkostningsbestemte pris til varmekunderne vil der jo være et 

underskud som skal dækkes af andre. 

 

Svendborg Kraftvarme søgte dispensation for den udmeldte pris for året 

2016, men fik afslag. 

 

 

Elindtægter 

El indtægterne stammer fra to indtægtskilder, det der sælges på det fri 

el-marked og det såkaldte grundbeløb som vi modtager fra EnergiNet. 

Grundbeløbet udgår i 2018, og der vil således mangle et beløb i 

størrelsesordenen tkr. 5.200 på indtægtssiden. 

  

 

 

Fokuspunkter i det kommende år 

 

Aftalen med Langeland Kommune det vil sige Langeland Affald udløber 

31. december 2017, efter aftalen har været forlænget 2 gange 12 

måneder, som den oprindelige aftale gav mulighed for. 

Jeg håber Svendborg Kraftvarme igen kan være konkurrence dygtige på 

prisen. Det er jo et vigtigt signal at kunne sende vores øvrige kunder. 

 

 

Reparations- og vedligeholdsomkostninger 

Vedligeholdsomkostningerne må forventes at stige. Kraftvarmeværket 

bliver jo ældre. 

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

har meget fokus på vedligeholdelsesomkostningerne. 

Seneste skud på denne stamme er et dokument for strategiske 

reservedele, hvor der udover selve omkostningerne også er indarbejdet, 

hvad driftsstop koster, en dag uden drift koster faktisk 150.000 i 

manglende indtægter. 

 

Udviklingsprojekter 

Bestyrelsen og ledelsen har i foråret 2017 igen undersøgt forholdene om 

der er økonomisk fornuft i at etablere et røggaskondenseringsanlæg, 

seneste overslag på anlægsprisen er 20,5 mill.kr. 

Bestyrelsen har tilbud Svendborg Fjernvarme at kunne stå som ejer af 

røggaskondenseringsanlægget, dette fordi den økonomiske besparelse 

vil være større såfremt Svendborg Fjernvarme er ejer af anlægget.  
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Bestyrelsen afventer tilbagemelding fra Svendborg Fjernvarme inden der 

meldes tilbage til Energitilsynet. 

 

Der er efterfølgende i løbet af 1. kvartal 2017 sket en afklaring i forhold 

til at gennemføre projektet: 

Drøftelserne med Svendborg Fjernvarme er resulteret i, at Svendborg 

Fjernvarme`s bestyrelse ikke finder det tilstrækkeligt interessant at 

gennemføre projektet på nuværende tidspunkt, særligt med henvisning 

til de fortsat uafklarede rammevilkår for affaldsenergisektoren i 

Danmark, den relativt store investering taget i betragtning. 

 

 

 

Vidensdeling 

Svendborg Kraftvarme gør meget for at uddele viden om 

kraftvarmeværket og hvorledes affaldet udnyttes eller sagt med andre 

ord omsættes til varme og elektricitet, vi har en tidligere ansat 

maskinmester Erik Olsen tilknyttet som fast rundviser. 

I 2016 har vi igen haft mange besøgende hele 1.091 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. 

 

Det var min beretning for 2016. 


