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Kommissorium for Svendborg Kraftvarme A/S s fremtid. 
 
 
1. Baggrund 
Byrådet besluttede den 29.10.2019, at Kraftvarmeværket drives videre frem til 2024, og at det 
forud for dette inden udgangen af 2021 revurderes, hvorvidt værket herefter skal videreføres. 
 
På dialogmøde 19.11.2019 mellem Økonomiudvalget og Svendborg Kraftvarme blev tilkendegivet 
at revurderingen bør igangsættes tidligere, således at der kan tages beslutning inden ultimo 2020. 
 
På Miljø- og Naturudvalgsmødet 4.2.2020 blev det besluttet at administrationen på baggrund af 
dagsorden fra Liste Ø vedr. fokuspunkter for revurdering af videre drift af Svendborg Kraftvarme 
skal udarbejde et forslag til kommissorium, der forelægges for de relevante udvalg, bl.a. 
omfattende følgende spørgsmål fra Liste Ø: 
 

1. Hvilken effekt vil en lukning af Svendborg Kraftvarme have på CO2-regnskabet, både som 
virksomhed og som geografisk område, såfremt den nuværende varmeproduktion 
erstattes med ren, vedvarende energi med varmepumper?  
 

2. Hvad er de forventede affaldsmængder på Fyn efter 2024 på baggrund af kommunernes 
nye affaldsplaner? Dette sammenholdes med Fynsværkets forbrændingskapacitet.  

 
3. Hvilken økonomisk risiko løber Svendborg Kommune ved fortsat drift af SVK efter 2024, 

hvis affaldsmængderne falder, og prisen på afregningsprisen på varme også falder? 
 

4. Kan Svendborg Kommune opnå nogen gevinst ved at drive SVK videre efter 2024? 
 

Dette kommissorium beskriver de overordnede formål og rammer for udarbejdelse af politisk 
beslutningsgrundlag for Svendborg Kraftvarme A/S s fremtid. 
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2. Formål  
Beslutningsgrundlaget skal som minimum indeholde en redegørelse omkring: 
 

1. Ejerskab og politisk indflydelse 
 

2. De overordnede politiske rammevilkår  
o Ny national affaldsplan / Forsyningsstrategi / energipolitik  
o CO2 neutral affaldsenergi og fjernvarme i 2030  

 
3. Markedet og affaldsmængder (såvel det danske som det udenlandske fra både 

husholdninger og industri) 
 

4. Nuværende og fremtidige forbrændingskapacitet  
 

5. Nuværende og fremtidige ”Teknologi” og produktion 
 

6. Partnere og samarbejder 
 

7. Konkurrenter – Muligheder og risici på et konkurrenceudsat marked for restaffald 
(brændsel)   

o Handel med brændsel (restaffald mv) på et liberalt konkurrenceudsat marked – 
Forventninger til fremtidigt prisniveau - Hvad styrer prisdannelsen? 

o Fremtidige afsætningsmuligheder for restaffald fra Svendborg – Vilkår for fremtidig 
afsætning. 
 

8. Klima og bæredygtighed: 
o CO2 belastninger set ud fra en samlet helhedsbetragtning. 
o Svendborg Kraftvarme set som et energianlæg (varme og el produceret via 

restaffald kontra biobrændsel og fossile brændsler). 
 

9. Revideret levetidsvurdering  
 

10. Økonomi – herunder fremtidige varme- og affaldspriser 
o Revideret økonomisk estimat for SKV ved produktion efter 2024. 

 
11. Juridiske rammer  

o Revideret samfundsøkonomisk beregning,  
o Ophør af nuværende varmeprisaftale – 2024.  
o Ny varmeprisaftale.  
o Ophør af nuværende aftale om levering af restaffald fra Svendborg Vand og Affald. 
o M.v. 

 
12. Kunder og afsætningsmuligheder (Affald - el – varme – restprodukter) 
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3. Mulige scenarier 
a. Lukkes i 2024 

 b. Forsætter efter 2024 som en overgangsløsning med kommunal ejerskab 
 (levetidsstrategi herunder reinvesterings- og nedsparingsstrategi). 
c. Fortsætter (i samarbejde, selvstændigt, via ny ejer mv.)  
 
  

4. Tidsramme 
Forslag til Kommissorium forelægges MNU i maj 2020 med beslutning i ØK   
Det politiske beslutningsgrundlag for Svendborg Kraftvarme A/S s fremtid, der er beskrevet i dette 
kommissorium, skal være belyst til fremlæggelse for MNU, ØK og Byrådet i november 2020. 
 
 
5.  Projektudgifter 
Der må påregnes udgifter til konsulenter i størrelsesordenen 300.000 kr. –  500.000 kr.  
 

6. Organisering 

Økonomiudvalget er projektejer, mens Miljø- og Naturudvalget er fagudvalg.  

Økonomikontoret er ansvarlig for at kommissoriet bliver udarbejdet. Stabschefen er tovholder. 

 

Styregruppe: ansvarlig for sagen til politisk behandling 

 Jens Otto Kromann, Stabschef, Økonomiafdelingen, Svendborg Kommune 
 Birgitte Kring Frederiksen, Afdelingsleder Natur og Miljø, Svendborg Kommune 

 

Arbejdsgruppe: Fremskaffe beslutningsgrundlaget jf. kommissoriet 

 Kim Hast, Regnskabskoordinator, Økonomi afdelingen, Svendborg Kommune 
 Lene Jultved, Miljøsagsbehandler, Natur og Miljø, Svendborg Kommune 
 Kjeld Bussborg Johansen, Direktør Svendborg Kraftvarme A/S 
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