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1.  Resumé
Svendborg Kraftvarmes aktiviteter bør ikke fortsættes efter 2024 i kommunalt 

regi medmindre ændrede rammevilkår tilsiger fortsat drift
             Byråds beslutning af 29. maj 2018

I dette notat belyses mulige løsninger og problemstillinger m.v. i forhold til valg for Svendborg 
Kraftvarme A/S’s fremtid.

Samfundsøkonomiske beregninger (for nuværende beregningsmetoder) for lukning af Svendborg 
Kraftvarme er negative, hvorved det vurderes, at lukning af værket ikke umiddelbart er en 
mulighed. Ønskes værket lukket må muligheden herfor i givet fald rettes til Energistyrelsen m.m.

I beregningen indgår forbrændingsegnet affald som en væsentlig faktor, hvor Svendborg 
Kommunes egen andel må antages at være faldende i takt med større krav til sortering og 
genanvendelse, hvorved der må forventes et stigende behov for tilførsel af affald fra andre 
aktører, herunder evt. importeret affald.

Frem mod 2024 indfries værkets samlede gæld fra godt 76,8 mio. kr. ultimo 2018. Effekten 
herefter kan ses i betydelig fald i takster beregnet ud fra en uændret produktion.

Professor Henrik Wenzel, SDU har udarbejdet notat og fremlagt vurderinger og anbefalinger for 
Økonomiudvalget. Anbefalinger peger i retning af, at afvente udviklingen på affaldsområdet og 
vurdere værkets samlede virkeform i relation til brændselskilde og produktionsform.

Anbefaling

Direktionen anbefaler at afvente udviklingen på affaldsområdet og vurdere værkets samlede 
virkeform i relation til brændselskilde og produktionsform. Direktionen indstiller derfor at 
kraftvarmeværket drives videre frem til 2024, og at det forud for dette revurderes, hvorvidt 
værket herefter skal videreføres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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2.  Mulige løsninger
I dette notat er der søgt belyst mulige løsninger og problemstillinger m.v. i forhold til valg for 
Svendborg Kraftvarme A/S fremtid, ud fra byrådets beslutning den 29. maj 2018 om at 
”Svendborg Kraftvarmes aktiviteter ikke bør fortsættes efter 2024 i kommunalt regi medmindre 
ændrede rammevilkår tilsiger fortsat drift”

Administrationen har søgt oplysninger mht lovmæssige forhold, økonomi, fremtidige 
affaldsmængder/afsætningsforhold både eksternt og internt med det formål at belyse følgende 
løsninger:

 Lukke værket
 Sælge til anden operatør, fusion m.v.
 Levetidsforlængelse og egen drift

3.  Rammevilkår
I dette afsnit er der beskrevet en række faktorer/problemstillinger, der er rammevilkår for de 
forskellige løsninger der skal belyses. Det drejer sig om:

 Varmeforsyningsloven
 Økonomi
 Affaldsmængder
 Afsætningsmuligheder
 Har SFV tilstrækkelig varmeproduktion uden værket
 Klimapåvirkning

Varmeforsyningsloven
Når der skal ske ændringer på et kollektivt varmeproducerende værk, skal der ansøges om 
tilladelse efter varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen. Ifølge disse love er Svendborg 
Kommune varmeplanmyndighed, og skal godkende eventuelle projektforslag, der beskriver 
ændringer i varmeforsyningen. Inden Byrådet kan meddele godkendelse til et projektet, skal der 
foretages en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. 
Projektforslaget skal vise, at der er positiv samfundsøkonomi i de foreslåede ændringer.

Svendborg Kraftvarme kan p.t. umiddelbart ikke lukkes, da de samfundsøkonomiske beregninger 
viser, at jf. beregninger fra rådgivningsfirmaet COWI vil give et negativt resultat at lukke SKV. 
Dermed kan det, som udgangspunkt, ikke lade sig gøre jf. varmeforsyningsloven. Det er i denne 
forbindelse underordnet, hvem ejeren er. Der er mulighed for at se bort fra kravet om positiv 
samfundsøkonomi. Dette er belyst af hhv. advokatfirmaet Horten samt advokatfirmaet Energi & 
Miljø:

a. Hvis den producerede varme ikke kan aftages (mange og lange forhandlinger mellem 
SFV og SKV, hvor der er taget referater), kan det muligvis accepteres, at der ikke er et 
aftagegrundlag, og dermed vil der ikke være varmeindtægter i de samfundsøkonomiske 
beregninger
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b. Der kan søges dispensation hos energistyrelsen (kan primært være til udviklings- eller 
demonstrationsprojekter). Dispensationen kan kun gives, hvis ét eller flere af følgende 
er opfyldt:

i. Positiv samfundsøkonomi
ii. Miljøvenlig energi - Miljøhensyn – f.eks. CO2 betragtninger
iii. Forsyningssikkerhed/Samproduktion af el og varme

Økonomi
Gælden for Svendborg Kraftvarme A/S udgjorde ca. 75,6 mio. kr. (KommuneKredit og Danske 
Bank) ved udgangen af regnskab 2018. Denne gæld forventes afviklet med 16-18 mio. kr. årligt 
frem med 2024, hvor den forventes indfriet.

Svendborg Kraftvarme A/S har udarbejdet budget estimater for perioden 2017-2025 baseret på 
afviklet lån i 2024, levetidsforlængelsesinvesteringer (Rapport fra COWI) og vurderinger af den 
afledte takstudvikling.

Estimaterne er udarbejdet på 3 alternativer:

1. Værket lukkes og nedrives efter 2024.
 Efter nedrivning vil grunden henligge ryddet.
 Alternativet vil udløse udgifter til nedrivning af anlæg og bygninger, udbetaling af 

opsigelsesvederlag til medarbejdere/indgåelse af fastholdelsesaftaler i årene forud 
herfor.

 Selskabsretsligt vil der være tale om et insolvent selskab, såfremt der ikke forinden 
er opsamlet tilstrækkelig kapital hertil. Der er ikke indarbejdet evt. salgsværdi af 
grund efter fuldstændig rydning.

2. Demontering af nuværende affaldsforbrændingsanlæg, og efterfølgende bortsalg af 
bygninger/ejendom

 Alternativet vil medføre reducerede nedrivningsomkostninger i forhold til 
fuldstændig rydning

 Der vil fortsat være omkostninger til delvis reduktion af medarbejderstyrke – 
afhængig af køber vil overtage del af medarbejderne til fortsat drift.

 Den fortsat oparbejdelse af kapital gennem overdækning fra affaldskunder vil ikke 
skulle ”afleveres”, da produktionsgrenen ophører – alternativt vil taksterne i de 
sidste drifts år kunne nedsættes.

 Afhængigt af salgsværdi af demonteret bygning/grund vil være muligt af solvent 
likvidation af selskabet.

3. Videreførelse af anlægget i nuværende ejerskab og driftsform 
 Det fremgår af estimaterne, at krav til niveau for affaldspriser kan reduceres 

allerede fra og med 2022, og vil efter 2024 være yderligere reduceret.
 Videreførelse af anlæg efter 2024 vil forventeligt udløse behov for investeringer i 

levetidsforlængelse. Der er oparbejdet likvide midler som enten skal anvendes til 
yderligere fremtidig reduktion i affaldspriserne, da alle anlægsværdier efter ”hvile i 
sig selv princippet” er nedskrevet til 0, eller alternativt indgår til hel eller delvis 
finansiering af de krævede investeringer.

De 3 alternativer tager afsæt i realiserede regnskabstal for 2017 og 2018, godkendt budgettal for 
2019, samt estimeret tal for perioden 2020 – 2025.



  6

Alternativ 3 beskriver en videreførelse af værket efter 2024 baseret på forudsætningerne i 
alternativ 1 og 2, men med ændrede takster forinden, da det ikke er nødvendigt at oparbejde 
midler til lukning.

Estimaterne tager afsæt i:

 Varmeproduktion: 100.000 MWh
 El:   22.000 MWh
 Behandlet affald:   50.000 tons

Der er forudsat en stabil afsætning af varme og el, samt en let faldende afsætning af 
affaldsbehandling i overensstemmelse med de kommende krav til større affaldssortering. I det 
omfang den nuværende lokale affaldstilførsel reduceres, er det forudsat, at der tilføres forøget 
mængde af andet affald fra andre/importeret, således at den behandlede affaldsmængde 
opretholdes på 50.000 tons årligt.

Driftsomkostningerne tager afsæt i budget 2019 med en årlig pristalsregulering på 3 %.

Ifølge COWI rapport er udgangspunkt for basisvedligeholdelsesomkostninger 11 mio. kr. kr. i 
2017. Dette grundlag er videreført til 2020 tillagt årlig stigning på 3% for opretholdelse af uændret 
funktion af anlægget, såfremt evt. levetidsforlængende investeringer ikke igangsættes i 
estimatperioden. I alternativ 1 og 2 ophører stigningen fra og med 2022 begrundet i den 
efterfølgende lukning af værket.

Estimaterne viser følgende forskelle i affalds- og forbrændingstakster:

Budget 
Alle priser er excl. afgifter 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Alt. 1 og 2 - Ophør ultimo 2024 med uden 
frasalg
Varme, pris pr. MWh 243 243 233 208 220 213
Afregningsforudsætning Prisloft Prisloft Substitions. Markedspris Markedspris Markedspris Markedspris Markedspris Markedspris

Affald pr. ton, samlet gennemsnit  - Alle 
mængder 369 409 475 475 475 450 430 420

Affald, pris pr. ton VA 820 820 820 800 800 800
Affald, pris pr. ton industriaffald 620 620 620 620 620 620

Forbrænding, pris pr. ton, andre excl. VA og 
industri, jerefter gennemsnit "Markedspris" 207 243 301 277 250 271

Alt. 3 - Videreførelse af anlæg efter 2024
Varme, pris pr. MWh 243 243 233 215 215 215 205 205 210

Affald pr. ton, samlet gennemsnit  - Alle 
mængder 369 409 475 475 475 300 300 300 260 260 260

Affald, pris pr. ton VA 820 820 820 400 400 400 260 260 260
Affald, pris pr. ton industriaffald 620 620 620 400 400 400 260 260 260

Forbrænding, pris pr. ton, andre excl. VA og 
industri, jerefter gennemsnit "Markedspris" 207 243 301 241 242 253 260 260 260

EstimatRealiserede tal

I alternativ 1 og 2 giver de nuværende affaldstakster til Vand og Affald en ”overdækning”, der vil 
blive anvendt til dækning af afviklingstabet efter 2024.

I alternativ 3 muliggør den fremtidige drift, at der fra 2022 kan ske en væsentlig takstnedsættelse 
for Vand og affald, og industri.

Efter 2024 vil ske yderligere takstreduktion, således at al forbrænding sker til ”markedspris”. 
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Fjernvarme Fyn oplyser, at prisen for nærværende for tippet forbrændingsegnet affald er 275,00 
kr./ton excl. afgift på 250 kr./tons.

Taksterne efter 2024 vurderes værende konkurrencedygtige med det øvrige marked for affald.

Affaldsmængder
Udviklingen i forbrændingsegnet affald er faldende i takt med stigende krav om sortering og 
genanvendelse.

I de økonomiske estimater fra Svendborg Kraftvarme A/S i er indregnet en årlig samlet 
forbrændingsmængde på 50.000 t. 

Udviklingen i sammensætningen er forventet således:

Tons affald 2019 2024
VA 17.800 10.100
Industri 6.000 6.000
Andre 26.200 33.900
I alt 50.000 50.000

Svendborg Affald A/S har udarbejdet følgende estimat for den forvende udvikling i affaldsmængder 
frem mod 2024.

 

Miljø- og Fødevareministeriet har for at vurdere behovet for behandlingskapacitet samt opfyldelse 
af affaldspolitiske målsætninger foretaget en vurdering af den fremtidige udvikling af forskellige 
typer af affald i Danmark. Der er anvendt en såkaldt FRIDA-model, hvor affaldsproduktionen 
afhænger af økonomiske og samfundsmæssige aktiviteter, og at forskellige aktiviteter producerer 
forskellige typer og mængder af affald. Det vurderes i dokumentationsrapporten, at mængden af 
forbrændingsegnet affald vil stige med ca. 20 procent i 2035 i forhold til mængderne fra 2015. 

Energistyrelsen har ligeledes foretaget en analyse af kapaciteten til affaldsforbrænding i Danmark. 
Analysen ser nærmere på, hvordan kapaciteten på de danske affaldsforbrændingsanlæg fordeler 
sig på nationalt og regionalt niveau. Analysen tager udgangspunkt i forbrændingskapaciteten uden 



  8

planlagte kapacitetsudvidelser og to beregninger med FRIDA-modellen af fremtidige 
affaldsmængder, henholdsvis Business as Usual (FRIDA BaU) samt efter implementering af den 
danske Ressourcestrategi (FRIDA RS). Analysen viser, at der i en årrække er overkapacitet til 
affaldsforbrænding i 4 ud af 5 regioner, mens der er underkapacitet i Region Midtjylland. Det er 
Energistyrelsens vurdering, at der tidligst kan opstå landsdækkende underkapacitet efter 2025, 
idet styrelsen lægger særlig vægt på den lavere stigningstakt i affaldsmængden beregnet ud fra 
FRIDA RS.

Energistyrelsen udtaler i en pressemeddelelse af 5. januar 2018, at opmærksomheden henledes på 
to forhold, som sandsynligvis vil forskyde tidspunktet for evt. underkapacitet hos de danske 
forbrændingsanlæg til dansk affald. Dels antager analysen en forventet levetid for ovne på 30 år, 
selv om det ses, at nogle anlæg levetidsforlænger deres ovne, dels forventes der øget international 
konkurrence om at tiltrække en faldende, fremtidig mængde udenlandsk, forbrændingsegnet affald

Figur. Kopieret fra Energistyrelsens analyse af kapacitet til affaldsforbrænding i Danmark, 2018.

Svendborg Kraftvarme modtager i dag udenlandsk affald. Hvorvidt Svendborg Kraftvarme skal 
fortsætte med at importere affald, er op til ejerne. 

Afsætningsmuligheder
Administrationen har ved Fjernvarme Fyn og Amager Ressourcecenter undersøgt mulighederne for 
evt. afsættelse af Svendborg Kommunes forbrændingsegnede affald. 

Begge selskaber har meddelt, at de har overskydende kapacitet for evt. energiudnyttelse af 
yderligere 10-15.000 tons affald.

Fjernvarme Fyn opererer for nærværende med en prisindikation for tippet forbrændingsegnet 
affald på 525,00 kr./ton incl. afgift

For sammenligning af takster vil der skulle tillægges ekstra for transport af affald, samt indregning 
af en øget CO2 belastning.
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Har SFV tilstrækkelig varmeproduktion uden værket?
Overordnet kan det siges, at ifølge udtalelse fra advokatfirmaet Horten (1. maj 2019), så skal SFV 
aftage varme fra SKV, da det er beskrevet som den primære varmekilde i de godkendte projekter 
jf. varmeforsyningsloven SFV. Hvis SKV eller SFV ændrer driftsform m.h.t. varmeproduktion 
(stopper, levetidsforlænger, ændrer forsyningsform eller f.eks. sætter vindmølle op, solceller), så 
skal der laves en projektgodkendelse efter varmeforsyningsloven, hvilket skal politisk behandles. 
Disse projektgodkendelser skal vise positiv samfundsøkonomi.

Ifølge det seneste projektforslag fra SFV vil varmebehovet blive dækket af følgende kilder:

Cirka 51 % af varmebehovet dækkes af varme fra SKV og cirka 46 % dækkes af varme fra luft-
vand varmepumpe. De 51 % svarer til cirka 100.000 MWh, der så skal produceres af en anden 
varmekilde. 

I ansøgningen er oplyst følgende kedeleffekter:

Produktionsenhed Kedeleffekt (MW) Brændsel

Affaldskraftvarme 14,5 Affald

Varmepumpe 20 Naturgas/El

El-kedel 25 El

6 x Naturgaskedel 7,3 - 21 Naturgas

3 x Naturgasmotor 13,8 Naturgas

I teorien vil det mistede varmegrundlag kunne erstattes af eksisterende kilder (primært 
varmepumpe og el-kedel) i forhold til at skulle investere i nyt. Det vil dog komme an på, om det vil 
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være økonomisk rentabelt for SFV (drift- og vedligeholdelsesomkostninger kontra ny 
investeringer), om det miljømæssigt vil være en fordel, og i sidste ende om samfundsøkonomien 
er positiv.

Klimapåvirkning
For at belyse den overordnede miljømæssige forskel m.h.t. CO2 ved forbrænding og behandling af 
affald i fremtiden, har rådgivningsfirmaet PlanEnergi belyst en række scenarier i rapporten 
”Sammenligning af klima forhold ved eventuel lukning af affaldsforbrændingen på SKV eller fortsat 
drift samt import af affald”. Resultaterne er kort opsummeret her:

Scenarie 1:

A1: Fortsat SKV; forbrænding af eget affald i Svendborg – den nuværende situation

A2: Lukke SKV; forbrænding af Svendborg-affald i Odense (Fynsværket)

Konklusionen på ovenstående sammenligning er, at hvis der ses isoleret på lukning af Svendborg 
Kraftvarme, altså på Svendborg Kommunes niveau, så vil udledningen reduceres med 10.200 tons 
CO2/år. Hvis der ses på regionsniveau, vil der ske en øget udledning på 3.400 tons CO2/år. Den 
øgede udledning skyldes primært, at det er biomasse der fortrænges på Fynsværket.

Scenarie 2:

B1: Fortsat SKV uden import af affald; forbrænding af eget affald i Svendborg og deponi af 
udenlandsk affald i hjemlandet

B2: Fortsat SKV og import af affald; Forbrænding af eget og import affald i Svendborg 

Konklusionen på ovenstående sammenligning er, at der er en CO2 besparelse på 400 tons CO2/år, 
ved at brænde udenlandsk affald i Svendborg på globalt niveau.

Administrationen bemærker til dette, at hvis SKV sælges, så er det op til den nye ejer, at 
sammensætte den fremtidige taktik for affaldsforbrænding, og Svendborg Kommune vil ikke have 
indflydelse på dette, med mindre der kan indgå bindinger via en salgsaftale.
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Resumé af:

”Fremtiden for varmeforsyning i Svendborg og for Svendborg 
kraftvarme”

Ved professor” Henrik Wenzel, SDU 

Vurdering af klimamæssige og økonomiske aspekter
De foretagne analyser fra COWI og Planenergi vurderes retvisende. På baggrund af disse er 
samfundsøkonomien i at opretholde SKV nogle flere år frem god, primært pga at affald er et billigt 
brændsel. Dette er den generelle vurdering for affaldssektoren i Danmark i andre analyser. Det vil 
være tilfældet de næste 10-15 år.

Det vil, de næste cirka 10 år frem, være en fordel af at brænde udenlandsk affald af i Danmark, 
både pga. at alternativet i udlandet er deponi på losseplads, samt at el- og varmeproduktionen i 
Danmark ellers ville blive produceret af fossil energi.

Fremtidens affaldsmængder og affaldshåndtering
Konklusionen fra SYFRE arbejdet er, at central eftersortering er attraktiv både økonomisk og 
klimamæssigt, og at den også er nødvendig for at nå EU's mål om materialegenanvendelse.

Det fremgår, at affaldsmængden fra Svendborg Vand og Affald hermed forventes at falde fra knap 
19.000 tons/år i 2018 til godt 10.000 tons/år frem mod 2025. Hertil kommer så erhvervsaffald og 
affald fra boligselskaber. Der vil fortsat være mulighed for import af affald de næste år, som kan 
kompensere for dette tab med økonomisk gevinst og sandsynligvis også med klimagevinst i hvert 
fald frem til 2025. Og der vurderes fortsat at restere en væsentlig mængde restaffald til 
forbrænding også efter både kildesortering og eftersortering.

Plastsystemets udvikling
Der er for nuværende fokus på mekanisk sortering og genanvendelse af plast.

Der er en stigende fokus på teknologi, der kan tilbyde bedre plastkvalitet med samme eller bedre 
klimagevinst. Det drejer sig om f.eks. kemisk genvinding eller om ”carbon capture” hvor der 
fremstilles plast ud fra en opsamlet CO2 mængde f.eks. i et biogasanlæg eller et 
affaldsforbrændingsanlæg.

Energisystemets udvikling og Energiplan Fyn
Areal og biomasse bliver begrænsende ressourcer i fremtiden, der ikke fuldt ud kan levere den 
mængde kulstof, der skal til for at forsyne energisystemet med brændstof. De forskellige 
fremtidsscenarier på landsplan inddrager alle brint, som indgår sammen med CO2 fra forskellige 
kilder i kulbrintefremstilling til brændstof.
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Ved f.eks. opgradering af biogas med brint opstår en del procesvarme, både fra fremstillingen af 
brinten ved elektrolyse og fra selve reaktionen mellem brint og CO2. Faktisk så meget 
procesvarme, at det for et stort biogasanlæg svarer til den varme, som SKV leverer til 
fjernvarmen. Når man ser på landkortet over Fyn og på placeringerne af de hidtidige biogasanlæg, 
står det samtidig klart, at der må være mulighed for placering af et biogasanlæg i nærheden af 
Svendborg, således at et opgraderingsanlæg af denne karakter vil kunne lægges nær ved 
Svendborgs fjernvarmenet.

En mulighed var endda, at man i tilknytning til biogasanlægget kunne lægge en lille 
brændstoffabrik, der potentielt kunne fremstille både flybrændstof, skibsbrændstof og nafta.

Mulige scenarier for Svendborg
Hvis SKV lukkes, vil der skulle etableres en alternativ energiforsyning, sandsynligvis 
varmepumper.

Hvis man derimod lader SKV leve foreløbigt frem til 2025, vil man sikre 5-6 år til at afklare de 
muligheder, der ligger i at etablere en brændstof fabrik med procesvarmeoverskud til SFV, samt 
de muligheder, der ligger i carbon capture fra affaldsforbrændingen. Da det falder sammen med, 
at der fortsat vil blive udbygget med biogas anlæg på Fyn, og at en placering i den sydøstlige del 
af Fyn nær Svendborg ser oplagt ud, bør denne mulighed afklares. 

Alene procesvarme fra en elektrolyse og metanisering af biogas-CO2’en på sådan et biogasanlæg 
vil modsvare varmen fra SKV, og en yderligere etablering af en brændstof fabrik samt yderligere 
anvendelse af CO2 fra affaldsforbrændingen heri vil medføre, at fjernvarmenettet i Svendborg 
kunne udbygges til det dobbelte og inkludere den del af byen, der i dag er forsynet med gas. 

Det anbefales at vente et par år og afklare nye muligheder for både fjernvarme og SKVs rolle:

 Biogasanlæg med opgradering – og procesvarme herfra
 Carbon capture på SKV og rolle i plasthåndtering
 CO2 fra SKV til metanisering på biogasanlæg
 Brændstof og plast produktion på biogasanlæg
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4.  Scenarier

A. Lukke værket
Svendborg Kraftvarme kan umiddelbart ikke lukkes, da samfundsøkonomiske beregninger viser, at 
det vil give et negativt resultat at lukke SKV, i forhold til den nuværende drift og i forhold til de 
nuværende forudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger. Ifølge varmeforsyningsloven 
skal der være positiv samfundsøkonomi. Det vil umiddelbart være svært at få en dispensation fra 
Energistyrelsen i forhold til dette.

Hvis værket lukker, så skal affaldet fra Svendborg Kommune afsættes andetsteds. I forhold til de 
estimerede priser for affaldsforbrændingen efter 2024, vil det være til en højere pris.

Analyser fra Miljø- og Fødevareministeriet og Energistyrelsen viser, at der mangler 
forbrændingskapacitet fra omkring 2025 og frem, og at mængden af forbrændingsegnet affald vil 
stige, som følge af samfundsmæssige og økonomiske aktiviteter.

SFV vil formodentlig have nok kapacitet i praksis, hvis SKV lukker, men det vil komme an på, om 
det vil være økonomisk rentabelt for SFV, om det miljømæssigt vil være en fordel, og i sidste ende 
om samfundsøkonomien er positiv.

B. Sælge til anden operatør, fusion m.v.
Svendborg Kraftvarme kan sælges til anden part. Denne part er underlagt varmeforsyningsloven, 
og dermed det faktum, at hvis der skal ske ændringer på værket, så skal det vise positiv 
samfundsøkonomi.

Den tekniske vurdering af Svendborg Kraftvarme udviser en sund økonomi ved anvendelse af 
forventede levetidsforlængende investeringer.

Det kan overvejes, om SKV kan fusioneres med et andet kraftvarmeværk/fjernvarme selskab.

C. Levetidsforlængelse og egen drift
Den tekniske vurdering af Svendborg Kraftvarme udviser en sund økonomi ved anvendelse af 
forventede levetidsforlængende investeringer. 

Professor Henrik Wenzel, SDU har udarbejdet notat og fremlagt sine vurderinger og anbefalinger 
for Økonomiudvalget. Anbefalinger peger i retning af, at afvente udviklingen på affaldsområdet og 
energiområdet i de næste 5-6 år, samt at vurdere værkets samlede virkeform i relation til 
brændselskilde og produktionsform.
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I løbet af 2020 vil de fynske kommuner sandsynligvis skulle træffe beslutning om etablering af et 
fælles fynsk eftersorteringsanlæg. Det betyder, at en samlede mængde forbrændingsegnet affald 
fra husholdningerne falder væsentligt. 

Så længe der ikke er taget stilling til dette anlæg, og der er tilstrækkeligt lokalt og udenlandsk 
forbrændingsegnet affald til stede, ligesom SKV fra og med 2022 kan nedsætte 
forbrændingstaksten til konkurrencedygtige priser, anbefales, at beslutning om lukning af SKV 
udsættes i nogle år.
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5.  Kilde-/materialeoversigt
Notatet er udarbejdet med afsæt i materialerne:

 ”Fremtiden for varmeforsyning i Svendborg og for Svendborg 
Kraftvarme” af Henrik Wenzel (af 25. september 2019)

 ” Anvendelse af ny varmepumpe hos Svendborg Fjernvarme som 
eventuel 1. prioritet” af Horten (af 1. maj 2019)

 ”Samfundsøkonomiske beregninger skrotninger af Svendborg 
Kraftvarmeværk” af COWI (af 15. januar 2019)

 ”Forudsætninger for lukning af Svendborg Kraftvarmeværk” af 
Advokatfirmaet energi & miljø (af 29. marts 2019)

 Materiale for Byrådets temadag 30. april om Svendborg Kraftvarmeværk 
af Horten 

 ”Sammenligning af klima forhold ved eventuel lukning af 
affaldsforbrændingen på SV eller fortsat drift samt import af affald” af 
PlanEnergi (af 26. marts 2019)

 ”Estimat for perioden 2017-2025” af Svendborg Kraftvarme A/S (august 2019)

 Svar fra Fjernvarme Fyn om ledig kapacitet for forbrændingsegnet affald.
 Svar fra Amager Ressourcecenter om ledig kapacitet for 

forbrændingsegnet affald.
 Miljø- og Fødevareministeriet. Dokumentation Frida 2017. Miljøprojekt 

nr. 2044. Februar 2019.
 Energistyrelsen. Kapacitet til affaldsforbrænding i Danmark. 2018.
 Energistyrelsen. Pressemeddelelse af 5. januar 2018.
 ”Etablering af eldrevet luft/vand varmepumpe, Bodøvej 13, Svendborg” 

Projektforslag fra Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. (af 28. maj 2019)
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