Formandens beretning 2011
Indledning

Som jeg sagde i min beretning sidste år, var vinteren 2009/2010 den koldeste vi har
haft meget længe. Den vinter vi har haft 2010/2011 blev endnu koldere, så vi har
haft to rekord kolde vintre i træk.
Allerede sidste år følte vi at vores produktions kapacitet var ved at komme noget
under pres når det bliver så koldt. Faktisk har vi i perioder de sidste to år haft behov
for at køre med samtlige af varmeværkets kedler på en gang. Dette betyder, at der
ingen reserver er i tilfælde af en fejl.
___________________________________________________________________

Vision

Det føler vi fra bestyrelsen ikke er nogen holdbar situation, så i juni 2010 samledes
bestyrelsen til et miniseminar, med det formål at diskutere en plan for, hvordan
Billund Varmeværk i årene fremover kan levere en tilstrækkelig mængde varme på
en økonomisk optimal måde, som samtidig er miljømæssig forsvarlig. Jeg vil ikke stå
og læse planen som helhed. Den kan ses på Varmeværkets hjemmeside – under
visioner.
Bestyrelsen fremlagde visionsplanen den 25. august i år ved en forbrugeraften nede
i Billund Centret med det formål at diskuterer visionsplanens formål med vores
medlemmer. Desværre var der en meget begrænset tilslutning til dette møde, vi var
ca. 25 i alt, medlemmer, personale og bestyrelse. De plancher vores driftsleder
brugte under hans gennemgang ligger under punktet informationer på varmeværkets
hjemmeside. Alle er meget velkomne til at stille spørgsmål og kommentere på disse
materialer.
I overskrifter går vores vision ud på følgende:





At øge indsatsen på energispareområdet.
At udskifte vores fossile brændsler til CO2 neutrale brændsler og samtidig
gøre det på en måde der gør, at vi kan få så mange forskellige brændsler så
muligt.
At undersøge de tekniske og økonomiske muligheder for at private kunder
med individuel naturgas kan tilsluttes fjernvarmenettet.

Helt konkret arbejder vi på at etablere en ny 3. varmecentral i industriområdet øst for
byen. Vi vil som sagt meget gerne i gang med at fyre med biomasse og vi mener
ikke, at det er muligt at udbygge varmeværkets to nuværende centraler til f.eks. at
køre med halm eller at brænde biogas af.
Bestyrelsen arbejder for tiden med at få lavet en tidsplan, og at finde finansiering til
projektet. De to ting vi koncentrerer os om lige nu, er dels at få købt en grund og når
det er gjort, hurtigst muligt at få installeret en naturgasfyret spidslastkedel på den.
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Som det ser ud lige nu, kan vi købe ca. 20.000 m2 industrigrund til mellem 2,5 og 3
millioner kroner. De 60 % af beløbet forventer vi at finansiere med et 30 års
fastforrentet kreditforeningslån, resten regner vi med at egenfinansiere.
Spidslastkedlen - her er vi endnu ikke helt sikre på budgettallene, men kedlen koster
ca. 2 millioner, og dertil kommer der så bygninger, pumper og styring m.v. Vi regner
med en startudgift til den nye central på mellem 8 og 10 millioner. Her håber vi på at
kunne opnå kommune garanti, således at vi kan optage et billigt lån i Kommune
Kredit.
På lidt længere sigt, skal vi ud og have installeret en stor grundlast kedel. Lige nu
kikker vi på en stor halmkedel med mulighed for tilsatsfyring med træpiller. Sådan en
koster ca. 42 til 45 millioner kroner. Vi forventer at spare en 20 – 25 % af dette beløb
op selv og resten vil blive lånt i Kommune Kredit.
Vi arbejder også med nogle landmænd, som gerne vil have lov til at levere biogas til
os. Vores andel af projektet vil beløbe sig til ca. 43 millioner. Det er et rigtig godt
projekt, men da landmændene selv skal ud og investere ca. 125 millioner, er vi
noget usikre på, om det kan blive til noget. Det er klart, at hvis det bliver til noget,
skal vi have genovervejet beslutningen om at købe den store grundlast kedel.
___________________________________________________________________
Tilslutning af nyt
kundeunderlag

Energibesparelser

I august har vi afholdt 2 forbrugeraftener for beboerne i Staghøj området, hvor vi ser
mulighed for ca. 940 nye forbrugere, efter møderne har vi 66 tilmeldte til nyhedsmail.
Det er i forbindelse med bygningen af den nye 3. varmecentral, vi kan tilbyde de
nuværende gaskunder tilslutning til fjernvarmenettet for 52.000,-kr.
___________________________________________________________________
At vi alle sammen skal spare på energien er et område vi vil prioritere de kommende
år. Vi har før haft et tilbud til vores forbrugere om få termofotograferet sit hus, med
en efterfølgende gennemgang af besparelsesmulighederne. Et tilbud som vi
gentager her i efteråret. Vi tilbyder et mindre tilskudt hvis man udfører energi
forbedringer, m.v.
Vi er dog ikke selv helt tilfredse med den måde vi håndterer tingene på. Derfor har
bestyrelsen besluttet at tilføre varmeværket yderligere en håndværker hvis primære
opgave bliver at stå for energibesparelser.
Derudover arbejdes der på at udbygge vores hjemmeside med et afsnit omkring
energibesparelser.
Et af de tiltag vi har sat i gang i år, er et system til at optimere varmeværkes
fremløbstemperatur. Det er et system vi forventer os meget af. Vi forventer at det
reducerer vores tab i fjernvarmeledningerne med ca. 10 %. Systemet – TERMIS - er
ikke sat i endelig drift endnu, men de første tests er kørt med et tilfredsstillende
resultat.
___________________________________________________________________
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Nye vedtægter

Her senere på aftenen skal vi behandle bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
Den direkte årsag til ændringerne er at der 1. januar 2010 kom nogle ændringer i
forbrugeraftaleloven, der indfører nye regler for opsigelsesvarsler.
Det betyder, at vi skal have tilrettet vores vilkår for udtrædelse af selskabet.
Samtidig sendte vores brancheorganisation – Dansk Fjernvarme – i juni 2010 et sæt
nye standardvedtægter. Bestyrelsen fandt derfor anledning til at gennemgå
varmeværkets vedtægter og få dem justeret i overensstemmelse med branchens
standard vedtægter.
___________________________________________________________________

Økonomi

Som det vil fremgå af regnskabet – der bliver fremlagt herefter – kommer vi ud med
et noget bedre resultat end budgetteret og derfor er varmeprisen for andet år i træk
da også sat ned. For to år siden nåede varmeprisen med 675 pr MWh det højeste
niveau nogensinde. I dag er varmeprisen faldet til 600 kr. pr MWh, tilsvarende er de
faste afgifter sat ned fra 22,50 kr. pr. m2 til nu 21,50 kr. Er det en høj eller lav
varmepris? det er svært at sige, men vi har nu en varmepris der gør os til Billund
Kommunes næst billigste varmeværk.
Desværre må vi erkende, at den ene halvdel af vores anlæg, det naturgasfyrede
kraftvarmeanlæg har meget svært ved at producere til en fornuftig pris. Det skyldes,
at naturgasprisen har været stærkt stigende, og samtidig er afregningsprisen for den
el der produceres stærkt faldende.
Desværre er det sådan at produktionsprisen på 1 MWh naturgas er kr. 660 pr. MWh
og da vi jo tager kr. 600 pr. MWh er det en skidt forretning.
Når vi nu alligevel kan sælge 1 MWh til 600 kr. skyldes det vores fliskedel. Den
halvdel af vores varmeproduktion den producerer, bliver produceret til kr. 300 pr.
MWh.
Så med en let omskrivning af en gammel sang, kan vi sige, at det vi tjener på
gyngerne sætter vi til på karrusellen, og hvis vi skal prøve at forudse prisudviklingen
bliver det nok kun værre.
___________________________________________________________________

Fjernvarmemålere

Billund Varmeværk arbejder på at kunne fjernaflæse alle målere, ligesom elværket
kan i dag. Derfor har vi i løbet af det forgangne år udskiftet vores ældste målere (fra
96-97) som sad i husene på Søndermarksvej, Fyrrevænget, Egevænget og Kærvej.
Formålet er at få aflæst vores målere en gang om måneden. Så kan vi blandt andet
justere á-contoen, det kunne vi have haft stor glæde af de sidste to år, hvor rigtig
mange har fået store efterregninger, på grund af de kolde vintre de sidste to år.
___________________________________________________________________

Netforstærkning

Som mange nok har lagt mærke til, har varmeværket siden sommer arbejdet med at
lægge et stort fjernvarmerør langs Møllevej og Granvej. Det er sådan, at
varmeforbruget vokser mest i lufthavnsområdet og på Lalandia. Vi har derfor et
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behov for at få forstærket vores ledningsnet, således at vi kan få noget mere varme
fra Møllevej centralen og der ud.
___________________________________________________________________
Afslutning

Billund Kommune har trukket deres medlem af bestyrelsen ud, så umiddelbart efter
sidste generalforsamling måtte vi sige farvel til byrådsmedlem Lars Thomsen. Til
afløsning af Lars har vi indkaldt vores 1. suppleant Poul Laustsen.
Bestyrelsen har i løbet af året afholdt 7 bestyrelsesmøder. Derudover har
bestyrelsen deltaget i Dansk Fjernvarmes landsmøde.
Til sidst skal der fra bestyrelsens side lyde en tak for god og engageret
arbejdsindsats til hele personalet.
Og jeg vil gerne takke mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde gennem
året.
___________________________________________________________________
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