Formandens beretning – Generalforsamling 2014/2015.

Indledning.
Det har været et underlig varme år i år, med en meget mild vinter og et usædvanligt koldt forår og
sommer. Særligt i den første halvdel af vinteren var vores varmesalg noget under prognoserne. Til
gengæld har vi aldrig produceret og solgt så meget varme i april, maj og juni som i år. Summen af
året har været, at de fleste forbrugere har brugt en lille smule mere end de var sat til i aconto.
Der har været en efterbetaling på 2,3 millioner, og en tilbagebetaling på 0,8 millioner kr.
Milde vintre og kolde somre, det er rigtig godt for varmeværkets økonomi. Det skyldes, at den andel
af varmen vi må lave på naturgas falder.
Over de sidste 2 år er andelen af varme produceret på gas faldet fra 48 % sidste år, til i år hvor vi
producerede 19,9 % af varmen på gas. Det betyder rigtig meget; det koster 495 kr. at producere en
MWh på naturgas, mens det kun koster 180 kr. at producere en MWh på flis. (Det tilsvarende tal for
halm er 192 kr. pr. MWh)

Færdiggørelse af Rugmarken.
Færdiggørelsen af Rugmarken har været årets store opgave.
I oktober 2014 blev den første varme produceret på centralen. Ganske vist på naturgas, men
allerede i december 2014 blev den første varme produceret på halm.
Fra 5. januar og til anlægget blev lukket ned som planlagt i maj, kørte anlægget med en oppe tid på
ca. 90 %. Taget i betragtning af, at det er helt nyt og uprøvet anlæg, er det rigtig godt.
Vi har nået at brænde 8.250 tons halm af frem til sommerpausen.
Anlægget har kostet i alt 65.528.803 kr. inklusiv honorar til rådgivning. Vi havde budgetteret med en
anlægspris på i alt 64.213.600 kr. Så vi endte altså ca. 1,3 millioner over budget.

Varmeprisen.
Som de fleste nok har opdaget, så har vi sat prisen på varme ned med ca. 15 %. Det er der to
årsager til, den væsentligste årsag er, at med den nye halmcentral på Rugmarken i drift, så er
produktionsprisen faldet. Det er ganske enkelt billigere for os at producere en MWh i dag end det
var for et år siden.
Den anden årsag er, at vi har haft overskud de sidste 2 år nu. Det betyder, at vi har fået opsparet
nogle penge som forbrugerne selvfølgelig skal have tilbage igen - i form af en lavere varmepris.
Vi har valgt at sætte alle tariffer ned med ca. den samme % sats.
Hvis prisen skulle afspejle forholdet mellem varmeværkets variable udgifter og faste udgifter, burde
det kun være prisen på varme der faldt, medens prisen pr. tilsluttet m2 burde stige. Vi har fået en
lavere variabel produktionspris, og en højere fast udgift til afskrivninger på Central Rugmarken.

Men der har på de seneste generalforsamlinger, været en del snak om fordelingen mellem den
variable og den faste betaling. Vi har med prisnedsættelsen kommet kritikken i møde.
Det kan dog få den konsekvens, at den samlede varmeudgift til den enkelte husstand, vil give sig til
at svinge sammen med varmeforbruget. Så året efter en kold vinter vil varmeprisen skulle sænkes,
fordi vi tjener penge pr. solgt MWh og taber penge pr. tilsluttet m2,og omvendt hvis vi får en mild
vinter.
Bestyrelsen vil derfor følge meget med i udviklingen, for at se om de faste afgifter er kommet for
langt ned.

Likviditet.
Mens den økonomiske udvikling for Billund Varmeværk ser ud til at være inde i en god periode med
faldne varmepriser, ser det værre ud med varmeværkets likviditet. Det store aktivitetsniveau vi har
haft i de forgående år, har øget varmeværkets gæld til et punkt, hvor bestyrelsen anser det for
uforsvarligt at øge den yderligere.
Vi skal derfor have bragt Billund Varmeværk ind i en lang periode på 5 til 10 år, hvor aktivitetsniveauet med opførsel af nye anlæg skal bringes ned på et minimum.
Bestyrelsen har besluttet, at der i de kommende år maximalt vil blive brugt 2 millioner kr. om året på
renovering af fjernvarmerør, renoveringen af fjernvarmerørene kommer fortrinsvis til at foregå i
Sønderkær og Mølleparken. Det er her vi har det største ledningstab.
Herudover er der afsat 1 million i reserve til uforudsete udgifter. Bruges den ikke, går den tilbage i
kassen igen.
Der er også afsat 1 million kr. pr. år i 3 år til at udskifte varmemålere. Herefter skulle vi så gerne alle
sammen have smarte målere, som vi kan kommunikere med elektronisk.
På produktionssiden har vi en opsparing i gang til at få lavet de sidste ting på Rugmarken. Der
mangler primært en akkumuleringstank til lagring af varme fra halmkedlen. Når vi får den, er vi er fri
for at gaskedlerne skal starte op lige så snart der er det mindste problem med halmen.

Afkølingstarif.
Hvis der er nogle, der har haft en afkøling på under 25 grader i år, har I måske lagt mærke til, at vi
ikke har opkrævet afgiften i år. Det skyldes bestemt ikke, at vi har opgivet kampen for en bedre
afkøling og dermed et lavere ledningstab.
Men i forbindelse med, at vi skulle begynde og producere varme på Rugmarken, var vi nødt til at
hæve tryk og temperaturer på fjernvarmen i vinter, fordi ledningsnettet ikke var færdigt på det
tidspunkt.
I løbet af vinteren blev vi opmærksom på, at det betød, at flere ikke kunne afkøle deres fjernvarme
ordentligt. Samtidig havde varmeværkets personale så travlt med andre opgaver i den periode, at de
ikke havde tid til at kontrollere de anlæg, der havde en dårlig afkøling.

Så da det måske var varmeværkets egen skyld, at nogle ikke kunne afkøle godt nok, og da vi ikke
havde mulighed for at få det kontrolleret, blev beslutningen taget om ikke at opkræve en afgift, som
måske/måske ikke var rimelig.

Ny tilslutninger.
Efter et par år med mange nye tilslutninger, fik vi sidste år kun sluttet 22 nye forbrugere på. Heraf
var de 11 nye kunder fra gasområdet. Det er noget mindre end de 2 forgående år, men i alt forsyner
vi nu ca. 400 tidligere gasinstallationer med fjernvarme.
Vi har også fået de første nye forbrugere i udstykningen Billund Syd.
På Snurretoppen kan man vælge mellem jordvarme eller fjernvarme. Indtil videre har 9 ud af 10
mulige valgt fjernvarmen.
Sidst men ikke mindst er der kommet 2 nye store industrier til, så i alt er der tilsluttet ca. 29.000 m2 i
sidste regnskabsår.

Lovpligtige energibesparelser.
De fleste af jer har jo nok hørte Kims indlæg før aftensmaden. Jeg vil derfor ikke gå i dybden med
selve teknikken omkring energibesparelserne.
Men jeg syntes godt, at jeg som formand for et veldrevet varmeværk vil sige, at fordi vi har passet
vores anlæg og sørget for at vi spilder så lidt energi som muligt, så bliver vi nu tvunget til at skulle
yde tilskud til energibesparelser hos andre, der bare har ladt stå til.
Det er jo ikke småpenge vi snakker om. Som ordningen ser ud i dag, så må vi forvente at skulle
opkræve ca. 1,3 millioner på varmeregningen, hvoraf langt det fleste må sendes ud af vores
forsyningsområde.
Lige nu forhandles der med energistyrelsen om hvordan ordningen skal se ud i 2016 og 2017.
Fjernvarmen er repræsenteret af vores brancheorganisation, Dansk Fjernvarme. Jeg håber virkelig,
at der kommer en lettelse ud af forhandlingerne.

Afslutning.
Det var så min beretning til generalforsamling i år. I løbet af en uges tid ligger beretningen på
varmeværkets hjemmeside, som I kan gå ind og læse hvis I har lyst.
Jeg håber, at den har givet jer et billede af hvad bestyrelsen har arbejdet med i år. I er selvfølgelig
meget velkomne til at stille spørgsmål herefter.
Til slut vil jeg takke værkets personale for, igen i år, at have ydet en god indsats, særlig med
opstarten af det nye halmværk. Vi fra bestyrelsens side ved godt, at det er meget arbejdskrævende

at få en ny biomassekedel sat i stabil drift. I har haft travlt. Det skal I have tak for. I har gjort et stort
og flot stykke arbejde.
Til mine kollegaer i bestyrelsen skal der også lyde en stor tak. Vi har igen været igennem et
spændende år med mange vigtige beslutninger der skulle træffes. Det syntes jeg, vi har fået klaret
på en god og sober måde, hvor alle har deltaget med de synspunkter, de har ment har været
relevante for diskussionen.
Lars Duusgaard og Sigmund Sort har i år besluttet at træde ud af bestyrelsen. Lars efter at have
været med i 15 år, og Sigmund efter at have været med i 10 år. Tak for jeres mangeårige indsats i
bestyrelsen.
Og hermed er min beretning for 2014 slut, tak for jeres tålmodighed.
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