
 
 
 
 

Mundtlig beretning – Generalforsamling 2016 
 
 
Tilbageblik på 2015 
 
Driften af selskabet 
Når vi ser tilbage på 2015 kan vi glæde os over en stabil drift af 
kraftvarmeværket med kun få kortvarige, uplanlagte driftsstop. Selv 
ikke under en mindre brand i affaldssiloen i februar var det nødvendigt 
at indstille driften.  
 
Den førnævnte brand medførte skader på betonen i den del af 
affaldssiloen, hvor der aflæsses stort brændbart affald samt på 
nedløbsrørene. De samlede omkostninger efter branden udgør ca. 
230.000 kr.  
 
Der har i årets løb været en del ekstra arbejdsopgaver vedr. 
spildevandsanlægget, da den øgede mængde industriaffald har 
nødvendiggjort en øget rensning af spildevandet. Dette har medført 
ekstra omkostninger til indkøb af forbrugsstoffer. 
 
Årets tekniske revision forløb som planlagt og kunne endda afsluttes et 
par dage før end planlagt. I revisionsperioden er der bl.a. gennemført en 
større reparation på turbinen (renovering af reguleringsventilen og 
udskiftning af to lejer i gearet). Der er desuden i årets løb udskiftet et 
par frekvensomformere og dermed er stort set alle frekvensomformerne 
på kraftvarmeværket blevet udskiftet. 
 
I 2015 blev varmeproduktionen større end forventet. Dette skyldes dels 
den stabile drift og dels at der henover året er konverteret elproduktion 
til varmeproduktion p.g.a. de generelt lave markedspriser på spot-
markedet for el.  
 
Årets resultat 
Det fremgår ikke umiddelbart af bundlinjen i årsregnskabet, at 2015 
økonomisk set var et godt år, idet årets resultat af regnskabstekniske 
årsager altid er lig med 0 kr. Nærlæser man resultatopgørelsen ses det, 
at der igen i 2015 er opnået en overdækning, hvilket er udtryk for at de 
foretagne opkrævninger hos selskabets kunder har værre større end de 
realiserede udgifter. Dette skyldes dels en større omsætning og dels at 
omkostningerne blev lavere end budgetteret. Dette gør sig især 
gældende for bortskaffelse af restprodukter, løn samt indkøb af 
støttebrændsel. 
 
Med endnu et positivt resultat for 2015 kan det konstateres, at det igen 
er lykkedes at realisere et økonomisk driftsresultat, der muliggør, at der 
kan ske afdrag på gælden jf. den gældende tilbagebetalingsplan.  
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Siden selskabets etablering i 2010 er gælden til KommuneKredit 
nedbragt fra 145,7 mio. kr. til nu 97,7 mio. kr. Mellemværendet med 
kunderne er samtidigt forvandlet fra en samlet underdækning på 19,7 
mio. kr. ved selskabets opstart til en overdækning på 6,9 mio. kr. ved 
udgangen af 2015.  
 
For yderligere gennemgang af de økonomiske forhold i selskabet 
henvises der til årsrapporten for 2015. 
 
Bestyrelsens arbejde 
Der er i 2015 afholdt fire 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.  
 
Der er også afholdt møder med Svendborg Fjernvarme A.m.b.A. med 
deltagelse af formanden og direktøren i de respektive selskaber. På 
disser møder, som er foregået i en konstruktiv atmosfære, er der drøftet 
en række forhold vedr. driften af kraftvarmeværket samt muligheden for 
et tættere samarbejde i fremtiden. 
 
 
Fremtidige udfordringer 
Selvom selskabets økonomi – som tidligere nævnt - er blevet forbedret i 
løbet af de sidste fem-seks 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.  
 
Udløb af eksisterende kontrakter 
Svendborg Kraftvarme har en årlig forbrændingskapacitet på 52.000 
tons. Dette er noget større end den mængde 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.  
 
Bestyrelsen konstaterer derfor med tilfredshed, at det lykkedes for 
Svendborg Kraftvarme A/S at vinde udbuddet vedr. husholdningsaffald 
og affald fra genbrugspladserne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Denne 
kontrakt gælder fra 1.1.2016 og to år frem med mulighed for yderligere 
forlængelse i op til to år. Kontrakten med Langeland Kommune er blevet 
forlænget med et år, så den gælder til udgangen af 2016. Det må dog 
konstateres, at de nye kontrakter om forbrænding af husholdningsaffald 
fra omegnskommunerne indebærer en lavere modtagepris i forhold til 
tidligere indgåede kontrakter.  
 
Nyt prisloft på affaldsvarme fra 2016 
Energistyrelsen har udstedt en bekendtgørelse, der medfører, at der fra 
den 1.1.2016 er et fælles varmeprisloft for alle affalds-
forbrændingsanlæg.  Det nye fælles prisloft beregnes ud fra et 
gennemsnit af produktionsomkostningerne på de centrale kraft-
varmeværker.  
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Det udmeldte prisloft for 2016 ligger noget under den omkostnings-
bestemte varmepris (beregnet ud fra den gældende leveringsaftale med 
Svendborg Fjernvarme A.m.b.A.) og det vil alt andet lige betyde 
stigende takster for affaldsforbrugerne. Svendborg Kraftvarme A/S har 
derfor søgt om dispensation fra det udmeldte varmeprisloft for 2016 hos 
Energistyrelsen.  Desværre er sagsbehandlingstiden hos Energistyrelsen 
urimelig lang. Svendborg Kraftvarme afventer således på 3. måned svar 
på om der kan gives en etårig dispensation.  
 
Hvis svaret på dispensationsansøgningen er negativt, vil konsekvensen 
blive forhøjelser af affaldstaksten for 2016. Hvor store takststigninger, 
der vil blive tale om, vil dels afhænge af prognosen for årets varmesalg 
og dels af muligheden for at realisere besparelser på driften af 
kraftvarmeværket.  
 
Bortfald af grundbeløb for el 
En stor del af indtægterne fra elsalget kommer fra det såkaldte  
”grundbeløb på el”. Denne statslige støtteordning ophører med 
udgangen af 2018 og vil sætte økonomien i Svendborg Kraftvarme A/S 
yderligere under pres, fordi støtteordningen er uafhængig af det 
konkrete elsalg. Det er således ikke muligt for Svendborg Kraftvarme 
A/S at erstatte de mistede indtægter på elsalget med et øget varmesalg 
med mindre at Svendborg Fjernvarme kan udvide sin kundekreds. 
 
Fremtidige rammevilkår for affaldsenergianlæg  
Emnet indgik ved forhandlingerne om kommunernes økonomiaftale for 
2015, men da parterne ikke umiddelbart kunne nå til enighed herom, 
besluttede man at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter for 
ministerierne og KL, som skulle komme med forslag til effektivisering af 
sektoren for 200 mio. kr. frem mod 2020.  Arbejdsgruppens arbejde 
blev afsluttet med en rapport, som desværre ikke er offentliggjort.  
 
Der er i april 2016 indgået en politisk aftale om effektiviseringer 
indenfor fjernvarmesektoren på 500 mio. kr. frem mod 2020, og dette 
vil også have betydning for affaldsenergisektoren, da op mod 40 % af 
fjernvarmen produceres på de affaldsbaserede kraftvarmeværker.  
 
Så det må konstateres, at de fremtidige rammevilkår for 
affaldsenergisektoren stadig ikke er kendte. Det forventes dog stadig, at 
staten vil stille krav om effektiviseringer indenfor affaldsenergisektoren.  
 
For øjeblikket diskuteres det om kravet om effektiviseringerne skal 
gennemføres via en licitationsmodel eller via en benchmarkingmodel. 
Ingen af de to foreslåede modeller er ønskværdige, da begge modeller 
vil udfordre økonomien i Svendborg Kraftvarme A/S. Selskabet har 
derfor meddelt vores brancheorganisation Dansk Affaldsforening, at 
uanset hvilken model effektiviseringerne skal gennemføres efter, bør 
foreningen arbejde for, at der kommer en passende overgangsperiode 
inden de enkelte affaldsenergianlæg skal efterleve de nye krav 100 %. 
 
 
 



  Side 4 af 5  
 

Fokuspunkter i 2016 
 
Den nuværende strategiplan gælder for 2013-2016, og den 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, 
som helt eller delvist kan bidrage til afdrag på gælden i anlægget. 
Dermed sikres det dels at selskabets gæld bliver mindre og dels at de 
nuværende arbejdspladser i Svendborg Kraftvarme A/S kan bevares.  
 
Bestyrelsen og direktionen vil i 2016 fortsat have fokus på at tilpasse 
driften i selskabet således at ovenstående målsætning kan opfyldes. 
Samtidigt vil arbejdet med en ny 4-årig strategiplan blive igangsat.  
 
 
Beredskabsplan for oplagsplads  
For at kunne sikre en forsvarlig teknisk drift af kraftvarmeværket, er det 
nødvendigt at supplere affaldet fra Svendborg Kommune (ca. 23.000 
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 hos de kommunale affaldsselskaber.   
 
I den forbindelse skal det nævnes, at kontrakten med Langeland 
Kommune udløber ved udgangen af 2016, medens kontrakten med Ærø 
Kommune udløber den 31.8.2016.  Svendborg Kraftvarme agter at 
afgive tilbud, når kommunerne forventeligt sender opgaven med 
forbrænding af husholdningsaffald i udbud i løbet af 2016. 
 
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 produktions-
kapaciteten. 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 en ny miljøgodkendelse for hhv. 
affaldsoplagsplads og lagerhal. Der mangler således kun godkendelse 
hos Beredskabet af beredskabsplanen for oplagspladsen. Det er 
selskabets forventning, at beredskabsplanen kan blive godkendt i løbet 
af 2016. 
 
 
Effektiv drift af kraftvarmeværket 
Det nye prisloft på affaldsvarme nødvendiggør, at der er et øget fokus 
på driftsomkostningerne, så disse kan holdes på et uændret niveau eller 
reduceres. Dette med henblik på, at de fremtidige stigninger i 
affaldsgebyret kan blive lavest muligt, idet det ikke er nogen 
hemmelighed, at prisen på forbrænding af affald hos Svendborg 
Kraftvarme A/S aktuelt er en af landets højeste.   
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Ledelsen analyserer kontinuerligt driftsomkostningerne med henblik på 
at tilpasse økonomien. Der er i løbet af foråret 2016 foretaget en 
analyse af udvalgte driftsomkostninger og det videre arbejde med at 
realisere besparelser på driften vil tage afsæt i denne analyse.   
 
Reparations- og vedligeholdsomkostninger 
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 og vitale 
dele skal udskiftes/renoveres. Der er udarbejdet en vedligeholdelses-
politik, hvor ambitionen er, at kraftvarmeværket skal være passende 
vedligeholdt – hverken over- eller undervedligeholdt – i forhold til 
kraftvarmeværkets alder, således at kraftvarmeværket kan opretholde 
en kontinuerlig produktion uden utilsigtede driftsstop. Der vil derfor 
være fokus på strategisk vedligehold d.v.s. hvilke dele af anlægget har 
størst strategisk betydning for driften og på disse dele af anlægget skal 
der laves forebyggende vedligehold kombineret med et strategisk 
reservedelslager. For de øvrige dele af anlægget vil det være et valg 
mellem forebyggende eller havaribaseret (udskiftning, når det går i 
stykker) vedligehold. 
 
Udviklingsprojekter 
Bestyrelsen og ledelsen undersøger for tiden om der er økonomisk 
fornuft i at etablere et røggaskondenseringsanlæg med henblik på at 
udnytte endnu mere af varmen i røggassen og på den måde opnå et 
større varmesalg.  
 
Endelig undersøges det om dampen fra turbinen kan bruges som 
drivmiddel til en række store varmepumper, hvorved energien i 
udeluften kan omdannes til fjernvarme. 
 
 
 
 
 


