Formandens beretning 2013
Er vi ineffektive og dovne?
Ja – jeg vil gerne starte med at konstatere, at vi er både ineffektive og dovne! I hvert
fald, hvis man skal tro erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen, der i et indlæg i
POLITIKEN i starten af oktober måned skød med skarpt på de danske
fjernvarmeværker. Det skete i forbindelse med, at regeringen offentliggjorde en plan, der
generelt skal få fjernvarmeprisen ned.

Ny afgift til staten
Samtidig bliver vi så mødt med flere og flere afgifter til staten, og det kan jo ikke undgå
at trække varmeprisen i den forkerte retning. For eksempel blev der den 1. februar 2013
indført en ny afgift, der går under navnet forsyningssikkerhedsafgiften.
Den betyder, at prisen for at producere varme stiger med 110 til 140 kroner pr.
megawatt-time frem mod 2020 – afhængigt af, hvad vi bruger som brændsel. For den
enkelte husstand giver det en merudgift på varmeregningen på mellem 2.000 og 2.500
kroner om året, hvis vi tager et standardhus med et årsforbrug på 18 megawatt-timer.

Billigere varme trods ny afgift
Det er så her, jeg gerne vil have lov til at svare igen på Sass Larsens bemærkning om,
at vi er ineffektive og dovne.
I Billund kommer vi til at bruge både halm, flis og naturgas i fjernvarmeproduktionen.
Men selvom der kommer en ny afgift, så bliver prisstigningen i Billund modvirket af, at vi
skifter en stor del af den dyre naturgas ud med halm. Det er billigere, og så er det
samtidig et skridt i den rigtige retning.
Det er nemlig vores mål frem mod 2020 – så vidt muligt – at erstatte naturgassen med
halm og flis som de primære brændselskilder. Det giver både langt mindre forurening og
er som sagt også billigere.
Vi har regnet ud, at der i Billund trods den nye afgift kun kommer en lille prisstigning på
omkring 30 kr. pr. megawatt-time. Men fordi vi udvider og får flere forbrugere med, så
forudser vi faktisk også, at varmeprisen – samlet set – vil falde en smule frem mod 2020
i forhold til nu. Ganske vist ikke helt så meget, som vi havde regnet med, før den nye
afgift kom på bordet her i foråret. Men alligevel… I bestyrelsen ser det i hvert fald ikke
som et udtryk for hverken dovenskab eller ineffektivitet, at vi kan holde varmeprisen i ro
7 år frem i tiden.

Statsafgifterne pindes ud i budget og årsrapport
I må heller ikke tro, at det går ubemærket hen, at vi faktisk år efter år står her på
generalforsamlingen og tager tæskene for de afgifter, staten indfører. Det synes vi er
træls, for nu at sige det på godt dansk. Derfor bliver det fremover sådan, at det både i
budgettet og i årsrapporten kommer til at stå, hvor meget afgifterne til staten udgør af de
samlede omkostninger til at producere varme til byen.

Værket får flere kunder
Billund Varmeværk er her i 2013 godt på vej mod de 2.800 kunder/andelshavere. Det er
godt og vel en fordobling siden 2005.
Den store stigning i tilslutningen skyldes især to ting. For det første, at byen er inde i en
rivende udvikling – med Lalandia, op mod 1.500 nye ferieboliger, Hotel Legoland, som
nu også snart skal have en ny fløj, osv. Og for det andet, at det er blevet muligt for folk
at skifte deres individuelle gasfyr ud med fjernvarme.
I området omkring Grønningen, hvor alle indtil for nylig har haft hver deres fyr i huset,
har 473 ud af knap 800 husstande valgt at skifte til fjernvarme. Vi håber, at de
resterende godt 300 kommer med, når folk finder ud af, hvor meget det luner i
privatøkonomien at få fjernvarme i stedet for.

Derfor kommer der en ny varmecentral
Det er den heftige stigning i tilslutningen til fjernvarmen, der gør, at vi nu også øger
kapaciteten med en ny varmecentral, der kommer til at ligge på Rugmarken. Det første
spadestik bliver taget den 2. januar 2014, og vi forventer at starte driften op i december
samme år. Centralen bliver ifølge planen helt færdig og overdraget fra entreprenøren i
februar 2015.
Den nye varmecentral bliver finansieret gennem Kommunekredit. Det har vi valgt,
selvom kommunen har krævet os for et risikotillæg på 1,5 % af lånebeløbet, som er på
60 millioner. Det er altså et tillæg på 900.000 kroner, vi taler om!
Vi har ihærdigt forsøgt at gøre Billund Kommune opmærksom på, at der ingen risiko er
ved at udstede en Kommunegaranti. Det er kommunen for så vidt enig med os i.
Problemet er bare, at det er fuldt ud lovligt for dem at kræve et tillæg i den størrelsesorden. Man kan da sige, det er en smart måde at få kroner i kommunekassen på. Uden
at røre en finger! Men selvom kommunen scorer en lille million ved det, er det stadig den
billigste måde for os at låne pengene på.
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Uheld på værket går ud over regnskabet
Vi har desværre også i årets løb haft et par kedelige og bekostelige uheld på værket.
Som det fremgår af regnskabet for 12/13, har værket haft store problemer med at få en
fliskedel op at køre ordentligt. Situationen blev absolut ikke bedre af, at den kran, der
forsyner brandkammeret med flis, faldt ned og gav store skader, der selvfølgelig skulle
udbedres. Samtidig gik leverandøren af kedlen konkurs, og hvor skulle vi så gå hen med
kravet om godtgørelse for vores tab?
Det hele endte med, at vi i bestyrelsen besluttede, at varmeværket selv skulle stå for at
bygge kedlen om. Og det var en god beslutning, for den har kørt perfekt lige siden.
Men det kan som nævnt ses i regnskabet. I den periode, hvor fliskedlen ikke har kunnet
køre, har der været et merforbrug til naturgas på 7 millioner kr. Fordi naturgas er så
meget dyrere end flis. Samtidig er omkostningen til vedligehold – altså udbedring af
problemer og skader – løbet op i ca. 1 million kr.
De ekstra omkostninger, vi har haft på grund af det med fliskedlen, har medført, at vi for
regnskabsåret 12/13 har et underskud på 3,8 millioner kroner. Samtidig står vi med en
defekt varmepumpe til fliskedlen – og det tager 8 uger at skifte den ud. Derfor har vi
besluttet at vente, til halmanlægget på Rugmarken er i drift. Så kan vi tage de 8 uger på
halm i stedet for den dyre naturgas.

50 år med fjernvarme i Billund
I januar 2013 var det 50 år siden, Billund Varmeværk blev etableret, og det skulle
selvfølgelig fejres. – På selve dagen med præsentation af værkets nye logo og en ny
elbil, som I jo nok får øje på, når den kører rundt i Billunds gader.
I marts holdt vi så et forbruger-arrangement på Hotel Legoland med et rekord-stort
fremmøde. Det var vi rigtigt glade for! 345 Billund-borgere havde nemlig valgt at være
med til at fejre jubilæet. De kunne blandt andet opleve livsstilsekspert Christine Felthaus,
der på ganske slap line gav os sit bud på, hvordan vi sparer på energien, uden at det går
ud over komforten.
Under arrangementet fandt vi også vinderne af en ballon-tur over Billund, som vi havde
udloddet. Turen er imidlertid blevet udsat flere gange af forskellige årsager. Men vi har
bestemt ikke glemt det – og satser nu på, at den bliver gennemført i løbet af foråret
2014. Det får vinderne selvfølgelig nærmere besked om.

Ny hjemmeside med mange besøg
Som rigtigt mange allerede har bemærket, fik varmeværket i forbindelse med 50-års
jubilæet også en ny hjemmeside. Den bliver nu opdateret hver fredag, og det kan
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tydeligt ses, at siden har fået liv og aktualitet. Med ca. 300 unikke hits hver eneste
måned kan vi vist godt tillade os at betegne tiltaget som en succes. Det er i hvert fald
positivt, at flere og flere søger information fra værket direkte på hjemmesiden.

Stærkere administration til en tungere økonomi
Som det er kommet frem her, sker der for øjeblikket en markant udvidelse af varmeværkets forsyningsområde. Det betyder også, at værkets økonomi udvikler sig, og at
kravene til at styre økonomien bliver skrappere. Derfor arbejder vi nu på 2 fronter for at
styrke værkets administration. For det første overvejer vi meget kraftigt at få ansat en
person med særlige kompetencer inden for økonomi. For det andet er bestyrelsen også
gået i gang med at videreuddanne sig, så det bliver lettere for alle at håndtere og forstå
betydningen af alle de store beløb, der bliver jongleret med.

Afsluttende bemærkninger
Det var så lidt om de vigtigste ting, der er sket på Billund Varmeværk det sidste års tid.
Jeg håber, at min beretning – sammen med den, I fik fra vores driftsleder før
aftenmaden – har givet jer et godt indblik i værkets drift. Spørgsmål er selvfølgelig meget
velkommne! Det gælder også, hvis I under aftensmaden er kommet i tanke om noget, I
vil spørge Kim om.
Til slut vil jeg takke værkets personale for en kæmpe indsats i det forgangne år. I har
haft travlt, meget travlt. Det er bestyrelsen uhyre opmærksom på og vil gerne sige jer tak
for indsatsen.
Også tak til mine kollegaer i bestyrelsen. Det har været et spændende år – med mange
gode debatter og diskussioner. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at bestyrelsen bevæger
Billund Varmeværk i den rigtige retning.
Tak for ordet!
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