
Protokol fra bestyrelsesmøde i Svendborg VE A/S, 

den 20. november 2020 Kl. 15.00, Ryttermarken 21, 

5700 Svendborg 

Deltagere: 
Bestyrelsesformand: Niels Christian Nielsen (NCN) 
Bestyrelsesnæstformand: Per Nykjær Jensen (PNJ) 
Bestyrelsesmedlem: Karl Magnus Bidstrup (KMB) 
Bestyrelsesmedlem: Birger Jensen ( BJ) (afbud) 
Bestyrelsesmedlem: Jesper Kiel (JK) 
Direktion: Ole Steensberg Øgelund (OSØ) 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden
2. Vedtægter mv.
3.
4.
5. Øvrige VE aktiviteter
6. Strategi
7. Mødeplan 2021
8. Eventuelt

23 





 

S. Øvrige VE muligheder

Jævnfør sidste bestyrelsesmøde er der sket en opfølgning til Vestas og 
Simens for vindmøllemuligheder. Det er undersøgt om der er mulighed 
for at kunne investere i tredjemands projekter gennem Capenhagen ln
frastructure Partners (CIP), hvilket dog er udenlandske VE anlæg. Jf. det 
juridiske notat under punkt 2) er det dog tvivlsomt om det er muligt at 
investere i udenlandske anlæg. 
Muligheder for kystnært havmølleprojekt er endvidere beskrevet. 
Notat er vedhæftet tillige med forskellige artikler til belysning af oven
stående. 

Det indstilles at 
Bestyrelsen drøfter ovenstående 

Beslutning: 

Der henvises til beslutning under punkt 2). 

6. Strategi og projektorganisering.

Jævnfør beslutning på sidste møde ønsker bestyrelsen en drøftelse af 
hvilken eller hvilke roller Svendborg VE A/S skal påtage sig. 
Der er i de foregående punkter sket en opfølgning på diverse punkter, 
jævnfør sidste bestyrelsesmøde. 
Gældende ejerpolitik er vedhæftet, da ejers rationale for selskabets 
aktiviteter er afgørende for de fremtidige opgaver i VE A/S. 

Det indstilles at 
Bestyrelsen drøfter proces for hvorledes roller og opgaver for Svendborg 
VE A/S kan fastsættes i samarbejde med ejer. 

Beslutning: 

Der henvises til beslutning under punkt 2). 
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1. Indledning og formål 
 
Svendborg VE A/S har anmodet mig om at udarbejde et kortfattet notat, som skal 
vurdere på en række konkrete spørgsmål i forhold til mulighederne for at investere i 
solcelleanlæg. 
 
Notatet udarbejdes til brug for bestyrelsen i Svendborg VE A/S’ overvejelser om, in-
denfor hvilken ramme der eventuelt skal arbejdes videre med konkrete muligheder for 
investering i solcelleprojekter. Notatet kan endvidere tjene som mulig baggrundsin-
formation for Svendborg Kommune, der som ejer af Svendborg Forsyning-koncernen 
vil skulle tage endelig stilling til eventuelle konkrete projekter, som i givet fald må 
forventes at medføre behov for indskud af egenkapital fra Svendborg Kommune og 
ned i koncernen til Svendborg VE A/S. 
 
2. De legale og finansielle rammer – kort 
 
Som kommunalt ejet koncern kan Svendborg Forsyning-koncernen via selskabet 
Svendborg VE A/S investere i, eje og drive el-producerende anlæg (vindmølleparker, 
solcelleparker mv.). Det skal ske på kommercielle vilkår – og som udgangspunkt med 
henblik på blivende helt eller delvist ejerskab. 
 
Egenkapitalfinansiering i sådanne projekter kan – udover de begrænsede midler 
Svendborg VE A/S råder over – komme fra ultimativt Svendborg Kommune – eller 
fra private medinvestor(er). Det er heller ikke udelukket, at pensionskasser vil kunne 
være interesserede i direkte investering i kombination med lån, men det vil typisk 
være på et fremskredent tidspunkt i et projekt. 
 
Fremmedkapital kan skaffes via realkreditlån (og eventuelt supplerende banklån), og 
hvor kommunen eventuelt garanterer mod betaling af en markedsmæssig garantipro-
vision (som skal overholde en række betingelser, men som kan gives for i al fald 80 
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Side 2

% af hovedstolen, såfremt det er et 100 % indirekte af Svendborg Kommune ejet an-
læg). 
 
Herudover kan obligationsudstedelse – på et fremskredent tidspunkt i projektforløbet 
– være en mulighed. Det kan både være privatplacerede obligationer og noterede ob-
ligationer (kræver udarbejdelse af prospekt mv.). 
 
Finansiering kan efter omstændighederne også fremskaffes ved en blanding af oven-
stående elementer. 
 
3. Konkrete spørgsmål som ønskes belyst 
 
Svendborg VE A/S har anmodet mig om i dette notat at vurdere følgende spørgsmål, 
idet det er aftalt, at notatet holdes i en konkluderende form (og uden at der således er 
gengivet det relevante, underliggende retsgrundlag): 
 

1) Kan Svendborg VE A/S investere i etableringen af et nyt solcelleanlæg og i 
den forbindelse invitere borgere og virksomheder i Svendborg Kommune 
med som investorer/andelshavere? 

2) Er det en mulighed for Svendborg VE A/S at erhverve ejerandele i eksiste-
rende solcelleanlæg eller vindmølle eller tredjemands igangværende VE-pro-
jekter, og er det i givet fald afhængigt af lokaliteten? 
 

3) Hvilke eventuelle regler og rammer er der for indregning af CO2-reduktioner 
i kommunalt CO2-regnskab ved investering i solcelleanlæg/andele af solcel-
leanlæg, og er det bundet op på ejerskab og/eller lokalitet? 

 
4. Ad spørgsmål 1 – borgere og private virksomheder som medinvestorer 
 
Svendborg VE A/S kan investere i solcelleanlæg på kommercielle vilkår og med hen-
blik på opnåelse af et sædvanligt, markedsmæssigt afkast af investeringen. 
 
Lovhjemlen for det indirekte kommunale ejerskab findes i elforsyningsloven, og det 
er i den sammenhæng efter min vurdering ikke en betingelse, at solcelleanlægget er 
placeret lokalt i Svendborg Kommune. 
 
Indenfor DK’s grænser kan Svendborg VE A/S derfor investere i solcelleprojekter 
med henblik på vedvarende ejerskab og drift af elproduktionsanlæggene samt opnå-
else af et markedskonformt udbytte herved.    
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Der er omvendt ikke lovhjemmel til, at Svendborg VE A/S (eller andre af Svendborg 
Kommune direkte eller indirekte ejede selskaber) investerer i solcelleprojekter med 
henblik på projektvidereudvikling og salg af det færdige anlæg, idet der i givet fald 
ikke vil være tale om en permanent investering i en elproduktionsaktivitet (men sna-
rere en spekulations-/investeringsaktivitet). 
 
Det er endvidere min vurdering, at der ikke er et sikkert hjemmelsgrundlag for, at 
Svendborg VE A/S vil kunne investere i opførelsen af et solcelleanlæg med henblik 
på, at eksempelvis 40 % af aktierne i Svendborg VE A/S efterfølgende skal udbydes 
til borgere og virksomheder i kommunen med en for Svendborg Forsyning Holding 
A/S ved salget af aktierne indregnet fortjeneste. 
 
Det er derimod min vurdering, at Svendborg VE A/S godt vil kunne investere i et 
solcelleanlæg sammen med borgere og virksomheder ud fra en ”andelstankegang”, 
hvor det forudsættes, at Svendborg VE A/S og borgerne/virksomhederne indskyder 
samme beløb pr. ejerandel i projektet. 
 
Det falder udenfor rammerne af nærværende notat at redegøre nærmere for forskellige 
finansierings- og selskabskonstruktioner, men en mulig model kunne eksempelvis 
være at etablere et nyt A/S eller ApS, som skulle have til formål at investere i, opføre, 
eje og drive et VE-anlæg, og hvor Svendborg VE A/S skulle eje eksempelvis 60 % af 
kapitalandelene, mens de resterende 40 % skulle udbydes til borgere og virksomheder. 
Det vil skulle tilsikres, at Svendborg VE A/S og de private investorer indskyder 
samme beløb pr. ejerandel. 
 
5. Ad spørgsmål 2 – evt. køb af andele i tredjemands igangværende pro-

jekter eller færdigetablerede VE-anlæg 
 
Idet der tillige henvises til gennemgangen ovenfor under spørgsmål 1, er det min vur-
dering, at der i elforsyningsloven er hjemmel til, at Svendborg VE A/S som indirekte 
kommunalt ejet selskab kan erhverve en andel af et eksisterende solcelleanlæg eller 
en vindmøllepark eller en andel af kapitalen i et selskab, som ejer og driver sådanne 
anlæg, og at dette gælder uanset placeringen indenfor Danmarks grænser (der er for-
mentlig ikke hjemmel i elforsyningsloven til at investere i VE-anlæg beliggende i ud-
landet, men dette kan evt. søges afklaret hos Energistyrelsen, såfremt det måtte have 
interesse). 
 
Ved køb af ejerandele i et selskab, som ejer og driver sådanne VE-anlæg, vil det være 
en forudsætning, at dette selskab kun har aktiviteter i form af ejerskab og drift af sol-
celleanlægget eller vindmølleparken (og eventuelt andre el-producerende anlæg), og 
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at det i forbindelse med investeringen sikres i en ejeraftale, at dette forbliver således 
– eller at der exitmulighed på rimelige betingelser for Svendborg VE A/S ved påbe-
gyndelse af nye aktiviteter i selskabet, som Svendborg VE A/S (og indirekte Svend-
borg Kommune) ikke vil have hjemmel til at deltage i. 
 
Det er min vurdering, at Svendborg VE A/S også vil have adgang til at investere i 
udviklingsprojekter for opførelse af solcelleanlæg eller vindmølleparker, i det omfang 
formålet med investeringen er permanent (del-)ejerskab og drift af VE-anlæggene. 
 
6. Ad spørgsmål 3 – indregning af CO2-reduktion fra VE-anlæg  
 
Der findes ikke lovregulering af, i hvilket omfang kommuner er berettigede til at ind-
regne CO2-reduktionseffekten ved investeringer i VE-anlæg i kommunens CO2-regn-
skab. 
 
KL har i 2008 lanceret en model for beregning af CO2-udledning i de enkelte kom-
muner. Modellen administreres i alt fald i nogle kommuner på den måde, at der som 
led i opgørelsen udarbejdes et selvstændigt regnskab over energiproduktionen fra VE-
anlæg beliggende i kommunen og fra VE-anlæg, som kommunen har været medvir-
kende til realiseringen af og (indirekte) har en ejerandel i – uanset hvor det pågæl-
dende VE-anlæg er placeret. Denne selvstændige opgørelse over VE-produktion fra-
trækkes så i kommunens opgørelse over kommunens samlede CO2-udledning i det 
enkelte år. 
 
Det er min forståelse, at forskellige kommuner i praksis har lidt divergerende princip-
per for indregning af CO2-besparelser i forhold til CO2-regnskabet. 
 
I forhold til den kommunale klimastrategi må det være afgørende, at den enkelte kom-
mune fastlægger sine mere præcise principper herfor, således at effekten af konkrete 
investeringer efterfølgende kan indgå i opgørelsen – og således at principperne kan 
være retningsgivende for, i hvilket omfang visse typer af investeringer eventuelt bør 
fravælges, fordi der ikke herved opnås den ønskede effekt efter de politiske målsæt-
ninger. 
 
 
 
Aarhus, den 9. november 2020 
 
 
Jacob Sparre Christiansen 
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Diverse telefonnotater i forhold til muligheder for VE aktiviteter 

 

I det nedenstående er telefonnotater relateret til opstilling af vindmøller, investering i andre projekter samt 
forhold om kystnære havvindmøller oplistet. 

 

Vestas: (97300000) 

Telefonnotat 29/10 2020: 

Gitte Kallesø, Salgsafdeling Danmark 

Mindste vindmøllestørrelse er 150 meter, har dog en mindre, men den er designet til meget kraftige 
vindforhold i f.eks. Nordnorge. 

Gitte henviser til Torsten i deres afdeling for renoverede vindmøller. 

 

Torsten Gade Nielsen: +45 2368 2258 

Director Preowned turbines & Special Projects. 

Renoverer vindmøller i alle størrelser fra 0,225  til 4,2 MW, kan levere i de fleste størrelser med minimum 
15 års servicekontrakt.  

Priser på 2 MW vindmølle leveret og installeret ca. 2 mio. euro, ca. 15 mio. kr., for en 3 MW ca. 20-25 mio. 
kr. gennemsnitlig omkostning til vej og tilslutning 2 mio. kr. 

Henviser til Planenergi, som har været involveret i Fjernvarme projekt om opstilling af 4 brugte vindmøller. 

 

Siemens Wind Power: (99422222) 

Telefonnotat 30/10 2020: Annike Skovgaard Sørensen 

Mindste vindmølle der kan leveres, er 150 meter. 

Deres erfaringer er, at der skal opføres 5 vindmøller samtidig før økonomien er til stede, ved 3 vindmøller 
er det svært. Ved 1 vindmølle er det ikke muligt, at få økonomien til at hænge sammen. 

Dette skyldes udgifter til bl.a. kraner, veje og tilslutning. 

Over en 30-årig periode har de set forventninger til elpriser på 35 – 40 øre/kWh 

Angående mulighed for at købe sig ind i andre projekter henviser hun til ”Copenhagen Infrastructure 
partner” og pt er der også et vindmølle laug under opbygning i Århus ”Århus vindmølle laug” 

 

 

 



Copenhagen Infrastructure Partners (CIP)   

https://cipartners.dk 

Steen Jørgensen (20404342) 

Opretter fonde og investerer bredt i store vedvarende energianlæg globalt. 

Opretter Fonde, minimum investering for at være med i en fond er fra CIP 200 mio. kr.  Dog har de et 
samarbejde med NIO, da samler mindre investorer og derfor muligt via NIO at indgå med ejerandele i en 
CIP-fond.  

Pt. en åben fond, men ved at være lukket på 50 mia. kr. 

Nye fonde vil blive åbnet også i relation til Power to X, biogasanlæg mv., mere lokale (nordiske) fonde 
overvejes. 

 

 

NIO (Nordic | Investment | Opportunities A/S)        

Erik Hougs 41 10 28 83 

Har en feeder fond funktion i forhold til bl.a. CIP. Samler mindre investorer under 200 mio. kr. og tegner ind 
i CIP. 

Nuværende CIP-fond under tegning forventes afsluttet inden for de næste tre måneder. CIP udbyder typisk 
en ny fond hver 3. år, dvs. ny find forventes åbnet for tegning om ca. 2 år. 

Portefølje på nuværende fond består at 1/3 havvind, ca. 1/3 landbaseret sol og vind og ca. 1/3 andre 
energianlæg relateret til VE anlæg. Anlæggene er placeret over hele verden, bla. USA og Asien. 

Forventet afkast 10%, stress test 5%. 

Ingen systematik pt. om beregning af CO2 gevinst per investeret kr., afhænger bl.a. også af de lokale 
energiforhold (fx USA). 

 

Århus vindmøllelaug 

Aarhus vindmøllelaug vil sælge andele i nye vindmøller på Århus havn for 2000 kr. stykket. Se vedhæftede 
artikler. 

 

 

 

 

 

 



Figur 4 Mulige 
havvindområder 

Figur 3 Statslige 
havvindreservationer 

Figur 2 Bindingsområder Figur 1 Vindressourcer 

Kystnært havemølleparker 

Thomas Young Jensen 33730349, Winddenmark: 

Fra: Thomas Young Hwan Westring Jensen <tyj@winddenmark.dk>  
Sendt: 4. november 2020 13:10 
Til: Ole Steensberg Øgelund <OSO@Vandogaffald.dk> 
Emne: SV: mulighed for fælles fynsk kystnær vindmøllepark 
 
Kære Ole,  
 
Som aftalt sender jeg hermed lidt forskelligt, som forhåbentligt kan hjælpe dig lidt på vej.  
 
Det er jo en interessant og relevant tanke, der virkelig kan batte noget, særligt hvis flere 
kommuner/forsyningsselskaber slår sig sammen. Selvom Lillebælt  Syd projektet er langt 
henne i projektmodningen, kunne en første ide måske være, at undersøge om mulighederne 
om der kan skabes en sammenhæng mellem det projekt og Jeres ambitioner – er dog godt 
klar over at Assens nok næppe synes det er en god ide. 
    
Ifh. til mulighederne for etableringen af egen kystnær park, har jeg oplistet nedenstående 
opmærksomhedspunkter: 

1. Statslig reserverede havvindsarealer som du kan finde her: 
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/10_gw_screening_arealreservationer_27no
v2018.pdf 

2. Bindingsområder dvs. interesser, der ikke umiddelbart er forenelige med etablering af 
nye havvindmøller – se side 10 
her:  https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/final_26._april_2019_analyserapport_
for_124_gw_screening.pdf 

3. Vindressourcer: https://globalwindatlas.info/en/area/Denmark?print=true 
 
Ifh. til Vejlnæs Flak vil jeg umiddelbart mene ikke er særlig realistisk på nuværende tidspunkt. 
Det skyldes at staten allerede har reserveret arealet under navnet Ærø Syd. Dvs. at I skal 
have staten til at ophæve reservationen, hvilket de pt. har afvist at gøre for et ditto projekt 
ved Bornholm (du kan evt. kontakte dem, for det kan jo være, at hvis der er flere eksempler 
på at statslige arealreservationer, som sandsynligvis ikke vil blive udnyttet, unødigt opsætter 
en barrierer for andre projekter https://www.bornholmshavvind.dk/).  
Når jeg sammenholder de tre forskellige kort nedenfor, er der ikke mange steder at stille en 
havvindspark – bemærk at det er øjemål og ikke GIS-baseret.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Hvorvidt områderne er egnede kræver mere dybdegående analyser af størrelse på park, areal 
af området og vindhastigheder.  
 
Ifh. til selve processen, vil det være Åben-dør proceduren som overordnet set består af 
følgende tre tilladelser:  

1. Forundersøgelsestilladelse til udførelse af VVM og andre nødvendige undersøgelser. 
2. Etableringstilladelse  hvis VVM-redegørelsen godkendes.  
3. Tilladelse til udnyttelse af energien eller mere mundret tilladelse til producere el.  

 
Her til skal I være opmærksom på fremdriftskravet, der skal sikre, at arealerne ikke friholdes 
unødigt længe. Du kan læse om hele åben-dør proceduren 
her:  https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/aaben-doer-ordningen-
havvindmoeller/information-projektudviklere-om-aaben 
 
Slutteligt er det værd at nævne, at der pt. ikke findes støttemuligheder for åben-dør-projekter.  
 
Skulle du have nogle opfølgende spørgsmål er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte 
mig og hører gerne nærmere, hvis I beslutter at gå videre med projektet. 
 
Med venlig hilsen 
 
Thomas Young Hwan Westring Jensen 
Chefkonsulent 
 
+45 33730349 
tyj@winddenmark.dk 
 

 
 
København - Aarhus - Silkeborg - Esbjerg 
www.winddenmark.dk 
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Forslag: Aarhusianerne skal eje vindmøller
Peter Esmann og Aarhus Vindmøllelaug vil sælge andele i nye Aarhus-vindmøller for 2.000 kr. stykket.

Peter Esmann fra Aarhus Vindmøllelaug har foretræde for teknisk udvalg onsdag i kampen for at få opsat vindmøller på Aarhus Havn. Foto: Søren Vendelbo

JØRGEN RYE

Rettelse

Det var Al Gore, der i 2007 satte ham på det grønne spor, han har fulgt lige siden.

Peter Esmann er både i jobbet og fritiden fuldt optaget af vindmøller.

Af denne artikel fremgik det, at opsætning af én vindmølle vil fjerne 17.000 tons co2, som det var oplyst overfor JP. Tallet er af
vindmøllelauget efterfølgende korrigeret til 7.000 tons co2, og derudover har lauget også efterfølgende korrigeret sine oplysninger
om støj, så det præciseres, at støjgrænsen på 20 dB alene gælder lavfrekvent støj fra møllerne. JP Aarhus beklager fejlene.

K Ø B M E N U

https://jyllands-posten.dk/jpaarhus/
https://jyllands-posten.dk/jpaarhus/aarhus/
https://jyllands-posten.dk/
https://velkommen.jp.dk/abonnement
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Han bor i Aarhus, men har job som forretningsudvikler af havvindmøller ved Siemens Gamesa i Brande, og i sin fritid er han optaget af
vindmølleplanerne i Aarhus og medstifter af Aarhus Vindmøllelaug.

»Jeg blev i den grad ramt af den tidligere amerikanske vicepræsident Al Gores film om den ubekvemme sandhed og den globale
opvarmning i 2007, da jeg var studerende på Handelshøjskolen i Aarhus og CBS i København. Det, der især fylder for mig, er den
uretfærdighed, som klimakrisen betyder for de fattigste lande, og vores store ansvar for at drive den grønne omstilling,« siger Peter
Esmann.

I juli i år var han medstifter af Aarhus Vindmøllelaug, og laugets mål er at få opstillet fire vindmøller på Aarhus Havn, som kan sælges i
andele.

Flytter noget

Den samlede investering vil være ca. 140 mio. kr., som skal rejses ved at sælge vindmølleandele på 2.000 kr. stykket. Det svarer til 70.000
andele, men der kan også være tale om f.eks. 6.000-10.000 købere, hvis aarhusianerne og virksomhederne køber flere andele.

»Det er meget få steder, at vi som enkeltpersoner kan føle, at vi gør noget håndgribeligt for den grønne omstilling, men her synes jeg
virkelig, at vi kan være med til at flytte noget. En af disse vindmøller fjerner ca. 7.000 tons CO2,« siger Peter Esmann.

Man skal ikke forvente at blive millionær ved at købe en vindmølleandel, men efter en årrække vil investeringen være tjent hjem igen og
begynde at give et afkast, forventer Peter Esmann:

»Man skal først og fremmest købe andele for at blive medejer af en vindmølle i Aarhus, som laver grøn strøm, og dermed bidrager man
aktivt til den grønne omstilling,« siger han.

I tal er hans og vindmøllelaugets plan at opstille fire 6-MW-vindmøller, som hver kan levere strøm til ca. 6.000 husstande og samlet ca.
23.000 hustande, hvilket er noget mere end det tal på ca. 3.000 husstande, som er nævnt i byrådsindstillingen som gevinsten ved to
mindre vindmøller.

Skyggekast og støj

6-MW-møllerne vil med en rotordiameter på ca. 160 meter rage ca. 200 meter op i luften, men selve vindmølletårnet vil ifølge ham ikke
være meget højere end de ca. 120 meter, som containerkranerne på Østhavnen har med opslået bom, ifølge Aarhus Havn.

Skyggekast og støj er kritikpunkter, som rejses mod vindmøllerne, og hertil siger Peter Esmann:

»På andre projekter kan vi se, at skyggekast kun opleves i meget få perioder af året, og i så fald kan der være mulighed for at stoppe
møllerne i de perioder. Vedrørende lavfrekvent støj fra vindmøller har vi i Danmark en grænse på 20 dB, og hvis den overskrides, kan
man kræve møllerne stoppet,« siger Peter Esmann.

Sagen kort

Et andet gennemgående kritikpunkt er, at gevinsten ved vindmøllerne er små i forhold til generne og investeringen, men det mener Peter
Esmann på ingen måde:

»De fire vindmøller vil være noget af den billigste grønne strøm, man kan få pr. kilowatt-time, og hele projektet vil blive finansieret uden
offentlige midler overhovedet. Ifølge loven om grønne puljer skal vi desuden betale kommunen 2,1 mio. kr. for at opsætte møllerne, og de
penge kan kommunen bruge til hvad som helst,« siger Peter Esmann.

Peter Esmann, medstifter af Aarhus Vindmøllelaug

De fire vindmøller vil være noget af den billigste grønne strøm, man kan få.

En ny temaplan om sol- og vindenergi er under politisk behandling i øjeblikket.

Hvis temaplanen føres ud i livet, vil sol og vind dække ca. 60 pct. af kommunens elforbrug (heraf 5 pct. fra vindmøller og 55 pct. fra
solceller). I dag dækker sol og vind ca. 3 pct. af kommunens elforbrug.

Planen foreslog oprindelig otte vindmøller og 13 områder til solcelleanlæg, men efter høring er det reduceret til to vindmøller og 11
solcelleanlæg af teknisk rådmand Bünyamin Simsek (V).

Et politisk flertal af bl.a. S og SF ønsker imidlertid de oprindelige otte vindmøller vedtaget, deriblandt to vindmøller på Aarhus Havn,
men det ønsker V, K og DF ikke.

Onsdag er sagen til behandling i teknisk udvalg.
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SVENDBORG 

KOMMUNES 

EJERPOLITIK 
2018-2021  

 

1. Baggrund og formål 

Svendborg Kommune er eneejer af Svendborg Kraftvarme A/S og Vand & Affald 
(Svendborg Forsyning A/S, Svendborg Forsyningsservice A/S, Svendborg Vand 
A/S, Svendborg Spildevand A/S, Svendborg Affald A/S, Svendborg VE A/S og 
Svendborg Vejbelysning A/S). 

Svendborg Kommune ønsker aktivt, at udøve sine ejerrettigheder og gøre sin 
indflydelse gældende over for selskaberne. Svendborg Kommune vil derfor bl.a. 
med denne politik medvirke til, at selskabernes ledelse inden for lovgivningens 
rammer også varetager Svendborg Kommunes interesser bedst muligt og sikrer en 
hensigtsmæssig og afbalanceret udvikling af selskaberne på kort og lang sigt til 
gavn for brugerne og kommunens borgere. 

Svendborg Kommune ønsker at udøve det aktive ejerskab i positiv samspil med 
selskabernes ledelse.  

Ejerpolitikken har til formål at sikre en åben dialog med selskaberne, samarbejde 
selskaberne imellem, samt at Svendborg Kommunes vision, politikker, værdier, 
strategier og planer følges.  

Ejerpolitikken omhandler Svendborg Kommunes rolle som ejer, og ikke Svendborg 
Kommunes rolle som myndighed og samarbejdspartner over for selskaberne. 

Ejerpolitikken ajourføres og udvikles i samarbejde mellem Svendborg Kommune og 
selskaberne. Ejerpolitikken, godkendt af Økonomiudvalget, er gældende i 4 år - 
svarende til Byrådsperioden. 
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2. Dialog og samarbejde  
 

Ejerpolitikken er et vigtigt element i udøvelsen af det aktive ejerskab - men da et aktivt ejerskab og god selskabsledelse til 

stadighed forudsætter et godt, konstruktivt og positivt samarbejde mellem selskabernes ledelse og ejer, forudsættes det, at 

Svendborg Kommune og selskaberne sikrer dette. 

Selskaberne og Svendborg Kommune er derfor gensidigt forpligtet til løbende at informere hinanden åbent om forhold, 

der må antages at have interesse for den anden part. Fra begge parters side tilstræbes det at informere hinanden så tidligt 

som muligt ud fra et princip om ”ingen overraskelser”.  

Selskaberne og Svendborg Kommune udarbejder i fællesskab en rapporteringsplan / årshjul, som nærmere beskriver 

tidspunkterne for, hvilke oplysninger der som minimum skal udveksles. Det forudsættes, at der bl.a. kan fastsættes frister 

for kommunikation vedrørende selskabernes årsrapporter, budgetter og takster, og eventuelle oplysninger til kommunens 

årsregnskab. 

I efteråret forud for selskabernes fremsendelse af budgetter og takster for det kommende år afholdes dialogmøder mellem 

formandskabet i selskaberne og Økonomiudvalget. Efter dialogmøder fremsendes selskabernes budgetter samt takster til 

Byrådets behandling. 

I 1. halvår orienterer selskaberne Byrådet om realiserede resultatet og virksomhedsplaner for det kommende år. 

For fastholdelse af den løbende dialog er der nedsat en administrativ selskabsgruppe bestående af selskabsdirektørerne og 

repræsentanter fra Svendborg Kommune. 

I forlængelse af kommunalvalg, den efterfølgende konstituering, samt generalforsamlinger med valg af de nye 

bestyrelsesmedlemmer i selskaberne afholder Svendborg Kommune en fælles introduktion for de nye bestyrelser med 

henblik på at give en introduktion til bestyrelsesarbejdet. 

Nærværende politik bygger på overordnede principper for god selskabsledelse, således at alle interessenter har tillid til, at 

Svendborg Kommunes rolle som ejer udøves på professionelt grundlag, ligesom der ikke må opstå tvivl om, at Svendborg 

Kommunes rolle som myndighed udøves sagligt og neutralt. Ejerskabet udøves i overensstemmelse med selskabslovens 

armslængdeprincip, hvilket indebærer, at Svendborg Kommune agerer som en ”normal” aktionær med deraf følgende 

ansvarsfordeling mellem Svendborg Kommune og selskabets øverste ledelse. En forudsætning for at opnå de 

styringsmæssige fordele ved anvendelse af aktieselskabsformen er derfor, at der er respekt om bestyrelsens 

beslutningskompetence. 
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3. Generelle forventninger til selskaberne  
 

Selskaberne forventes at præstere med særligt fokus på det økonomiske, miljømæssige og sociale. Selskaberne skal vægte 

miljøet, klimaet, forsyningssikkerheden, fremtidssikring af anlæg og social ansvarlighed højt samtidig med, at de 

økonomiske værdier i selskaberne skal bevares og udbygges. 

Selskaberne skal løbende bidrage til at fremme og understøtte Svendborg Kommunes visioner, værdier, strategier, 

tværgående politikker og planer i det omfang, de er relevante for selskaberne.   

Ved ændringer eller udarbejdelse af nye politikker mv. inddrager Svendborg Kommune selskaberne i en tidlig fase, 

såfremt dette har indflydelse på selskabernes virke. 

Selskaberne skal inden for lovens rammer bidrage til, at Svendborg Kommune er et attraktivt sted at bo, leve og drive 

virksomhed. 

 

Økonomisk ansvarlighed 

Svendborg Byråd forventer, at selskaberne er økonomisk veldrevne, robuste og økonomiske ansvarlige i alle deres 

aktiviteter, således at borgere og virksomheder sikres konkurrencedygtige og stabile takster.  

Svendborg Byråd forventer, at selskaberne løbende har fokus på effektivisering og beslutninger til gavn for selskabet, 

Svendborg Kommune og Svendborg Kommunes øvrige ejede selskaber indenfor de til enhver tid gældende rammevilkår. 

Svendborg Byråd forventer, at selskaberne har fokus på realisering af synergier i samarbejde med andre forsyninger, 

virksomheder og interessenter. 

Det er vigtigt, at fællesskabet Svendborg Kommune begunstiges frem for enkelte individer. 

 

Miljømæssig ansvarlighed 

Selskaberne skal bidrage til, at miljøet generelt får det bedre gennem en bæredygtig udvikling, hvor nuværende 
generationers behov opfyldes uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare. Det vil 
sige, at selskaberne skal bidrage til at opnå lokale og globale miljøforbedringer og på den måde bidrage til at sikre 
kommunens Lokal Agenda 21 arbejde. Svendborgs lokale Agenda 21-strategi er netop, at bæredygtig udvikling skal indgå 
i alle vedtagne politikker og strategier. 

Selskaberne skal bidrage til at realisere Svendborg Kommunes målsætninger for energioptimering, vedvarende energi, 
reduktion af drivhusgasser og øvrige klimaaktivitet 

Selskaberne skal have øget fokus på ressourceudnyttelse og cirkulær økonomi.  

Anbefalingerne i Rammeplan Energiplan Fyn, som Byrådet tilsluttede sig den 29. marts 2016, inddrages i varmeplanen 
samt kommende revisioner af Klima- og energipolitikken og Affaldsplanen. Samlet set vil det udgøre en strategisk 
energiplanlægning for Svendborg Kommune. 
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Social ansvarlighed 

Selskaberne skal overholde Svendborg Byråds til enhver tid gældende beslutninger om arbejd-, uddannelses-, og sociale 

klausuler. 

Selskaberne skal tage et aktivt samfundsansvar og understøtte en aktiv beskæftigelsesindsats med skabelsen af nye 

praktikpladser på de erhvervsfaglige uddannelser. 

Selskaberne skal aktivt og målrettet arbejde for at være attraktive arbejdspladser, hvor medarbejderne trives og sikres 

tryghed og udvikling gennem fokus på sikkerhed, arbejdsmiljø og kompetenceudvikling. 

Ved hjælp af målrettet information, undervisning og rådgivning skal selskaberne sikre endnu flere tilfredse og 

miljøbevidste kunder og søge at skærpe børn, unge og voksnes bevidsthed om miljørigtig adfærd på selskabernes 

områder. 

 
 

4. Særligt for selskaberne 

For de enkelte selskabers håndtering af de generelle forventninger kan særligt nævnes: 

 

a. Svendborg Kraftvarme A/S 
 

Målsætningen for Svendborg Kraftvarme A/S er at tilrettelægge driften, så der opnås lavest mulige affalds- 

og varmetakster. Dette skal opnås ved en sikker og stabil drift med en kontinuerlig og afbalanceret tilførsel 

af brændsel. 

Svendborg Kraftvarme A/S ønsker at kunne tilbyde sine kunder en bæredygtig, effektiv, sikker og 

miljørigtig behandling af det brændsel der modtages, samtidig med at værket fremstår som en naturlig part i 

udmøntningen af Svendborg Kommunes Klima- og energipolitik i samspil med øvrige samarbejdspartnere 

inden for energiområdet. Energiudnyttelsen skal ske, således at det sikres, at virksomhedens økonomiske 

rammer overholdes. 

Svendborg Kraftvarme A/S ønsker med sin drift at bidrage til at fremme positive budskaber om 

energiudnyttelse af brændsler sammenholdt med andre behandlingsformer.  

Svendborg Kraftvarme A/S ønsker at udvikle sit virksomhedsgrundlag med afsæt i, at der indgås strategiske 

samarbejder, som kan gavne virksomhedens drift. 

Svendborg Kraftvarme A/S ønsker at udvikle sit virksomhedsgrundlag i et tæt samspil med selskabets 

primære kunde, Svendborg Fjernvarme A.M.B.A., gerne hen imod salg / sammenlægning af de to selskaber 

til størst mulig gavn for forbrugerne.  
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Vand & Affald 

b. Svendborg Forsyning A/S 
 

Svendborg Byråd ønsker, at forsyningen spiller en vigtig rolle i lokalområdernes udvikling, bl.a. i forhold til 

at sikre attraktiv natur, drikke- og badevandskvalitet, forsyningssikkerhed, klimatilpasning, cirkulær 

økonomi mv. samt attraktive priser, Svendborg Byråd ønsker som udgangspunkt at bevare et selvstændigt, 

helejet forsyningskoncern, således den lokale indflydelse er størst mulig til glæde for borgere og 

virksomheder i Svendborg Kommune. 

Svendborg Forsyning A/S og koncernforbundne selskaber, heriblandt SamAquas ejere, kan efter aftale med 

Svendborg kommune benytte og deltage i Svendborg Kommunes udbud, samt udbud, hvor Svendborg 

Kommune deltager i et indkøbsfællesskab, eks. Komudbud. 

Generelt skal alle selskaber i koncernen arbejde med følgende tiltag: 

• Nedbringelse af energiforbrug gennem løbende investeringer og tiltag vedr. ejendomme, 

produktionsanlæg og optimering af processer. 

• Fastholdelse af certificeret ledelsessystem med fokus på kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og fødevarer 

sikkerhed. 

• Udarbejde årlig CSR (ansvarligheds) rapport 

 

 

c. Svendborg Forsyningsservice A/S 
 

Intet specifikt. 

 

d. Svendborg Vand A/S 

 

Svendborg Vand A/S skal arbejde aktivt for sikring af drikkevand i dag og for fremtidige generationer 

gennem opgradering af tekniske anlæg og sikring af kildepladser mod forurening af tidligere og nuværende 

aktiviteter. 

  



 

 
 

6
 

 

 

e. Svendborg Spildevand A/S 

 

Svendborg Spildevand A/S skal i samarbejde med Svendborg Kommune arbejde for at minimere 

oversvømmelser ved kraftige skybrud og hermed aktivt bidrage til realisering af Masterplanen for det 

blågrønne Svendborg. 

Svendborg Spildevand A/S skal indgå i tæt dialog med borgere og virksomheder ved udvikling og 

eksekvering af klimatilpasningsprojekter. 

Svendborg Spildevand A/S skal overveje mulige tiltag for udnyttelse af energi og næringsstoffer fra 

spildevandet. 

 

f. Svendborg Affald A/S 
 

Svendborg Affald A/S skal i samarbejde med Svendborg Kommune planlægge og implementere nye 

affaldsordninger der øger direkte genbrug og genanvendelse markant. 

Svendborg Affald A/S skal undersøge mulighederne for at etablere fælles fynske behandlingsanlæg. 

 

g. Svendborg VE A/S 
 

Svendborg VE A/S skal konkretisere mulighed for at kunne bidrage til etablering af vedvarende 

energianlæg. 

 

h. Svendborg Vejbelysning A/S 
 

Svendborg Vejbelysning A/S skal arbejde for at reducere energiforbrug. 
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5. Væsentlige beslutninger 

 
Selskaberne ledelser skal sikre, at vedtægterne i selskaberne foreskriver, at bl.a. følgende forhold i vedtægterne beskrives 

som væsentlige beslutninger, der kræver godkendelse af Svendborg Kommune som ejer: 

• Påbegyndelse af væsentlige, nye aktiviteter / forretningsområder. 

• Etablering af datterselskaber, samt helt eller delvis salg heraf. 

• Opkøb af kapitalandele i selskaber samt helt eller delvist salg heraf. 

• Indgåelse af ejeraftaler.  

• Beslutninger, der direkte eller indirekte berører fri egenkapital / indskudt kapital, samt forrentning heraf. 

• Beslutninger, der har bloktilskudsmæssige konsekvenser for Svendborg Kommune. 

• Lånoptagelse og garantistillelse.  

• Indgåelse af samarbejdsaftaler med andre forsyningsvirksomheder om strategisk samarbejde 

 

 

6. Offentlighed  
 

Selskaberne skal virke for en åben og troværdig kommunikation, der gør det muligt for borgerne og virksomheder at få 

indsigt i selskabernes virke. 

Selskaberne omfattet af offentlighedsloven. 

Relevant og aktuel information fremlægges på selskabernes hjemmesider. 

 

 

7. Takster  
 

Bestyrelsen i de enkelte selskaber udarbejder taksterne. 

Byrådet fastsætter takster for Svendborg Affald A/S og Svendborg Kraftvarme A/S fastsættes, og myndighedsgodkender 

takster for Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S. 

I relation til takster kan Byrådet generelt kun godkende eller afvise taksterne. Byrådet kan ikke fastsætte en anden takst. 

Taksterne kan kun afvises, såfremt de ikke er lovmæssigt korrekt fastsat dvs. ikke overholder ”hvile i sig selv” princippet, 

prisloftsregler, og/eller anden specifik lovgivning. 

Evt. ændringer i takststruktur ved Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S drøftes på formændenes 

dialogmøde med Økonomiudvalget forud for budgetvedtagelsen.  
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8. Bestyrelser   
 

Bestyrelsens sammensætning og virke 

Efter selskabernes gældende vedtægter vælges bestyrelsen på førstkommende ordinære generalforsamling efter 

kommunalvalget.  

Svendborg Forsyning A/S fik af Byrådet den 8.10.2013 godkendt vedtægtsændring om udvidelse af bestyrelsen med 2 

forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer og mulighed for, at Svendborg Kommune (hvis kommunen ønsker det) kan vælge 

yderligere bestyrelsesmedlemmer – evt. med indsættelse af personer udenfor Byrådet. 

I Svendborg Forsyning A/S og datterselskaber er det kommunens ønske, at selskaberne drives med enhedsbestyrelser. 

Dvs. at forbrugervalgte og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer også udpeges af Generalforsamlingen til de øvrige 

selskaber for herved at kunne opnå enhedsbestyrelser. 

Svendborg Kraftvarme A/S fik af Økonomiudvalget den 19.8.2014 godkendt udvidelse af bestyrelsen med 2 eksterne 

bestyrelsesmedlemmer.  

Jf. Økonomiudvalgsbeslutning af 23. maj 2017 henstilles, at bestyrelserne undlader, at træffe beslutninger, der binder de 

politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer i sager, der ikke nødvendiggør en bindende beslutning, f.eks. i situationer, hvor 

de politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer ønsker, at blive fritstillet i forhold til eksterne organisationer. 

Evalueringer af bestyrelsernes og direktionens arbejde fastlægges af det konkrete selskab.  

Som led i samspillet mellem kommunen og selskaberne har selskaberne udarbejdet informations- og 

kommunikationspolitikker. Endvidere er der ud over nærværende ejerpolitik fastlagt retningslinjer i selskabernes 

vedtægter og forretningsordner. 

 

Bestyrelsen og direktionens vederlag 

Bestyrelsens vederlag bør være rimelige i forhold til de stillede opgaver og det ansvar, der er forbundet med løsningen af 

disse opgaver.  

Bestyrelsens vederlag fremgår af årsrapporterne. 

 

 

9. Politikperiode   
 

Nærværende ejerpolitik er gældende for perioden 1.1.2018 – 31.12.2021, og godkendt på Økonomiudvalgsmøde 22. maj 

2018 med beslutning om årlig behandling, og at der fremover ikke er enhedsbestyrelser f. s. v. a. VE og Gadebelysning. 

Svendborg Kommune kan til enhver tid foretage ændringer eller justeringer i ejerpolitikken efter forudgående dialog med 

selskaberne og godkendelse af Økonomiudvalget.  
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