Formands beretning 2021
Indledning

2021 var endnu et år med Coronanedlukning, hvilket tydeligt kan mærkes når Billund normalvis er en by
med mange turister. Når Lalandia og hotellerne lukker ned, falder varmesalget voldsomt.
Vi har i flere år forsøgt at få flere forbrugere tilkoblet fjernvarme i Billund syd, dog uden det store held.
Dette er nu vendt, grundet de stigende gaspriser, samt vores nye unit-ordning, som gør, at flere søger
tilkobling til Billund fjernvarme.

Tilslutninger

I 2021 blev 120 nye private forbrugere tilkoblet fjernvarmen, samtidig med at der kommer flere større
byggerier i midtbyen og dermed flere 𝑚2 der skal opvarmes. Også fra erhvervsvirksomheder ses en stor
efterspørgsel på fjernvarmen.

Forsikringer

Vi har fået en gennemgang af vores forsikringer, hvor det viser sig, at cyberforsikringen ikke er særligt god.
Derudover var vores bestyrelsesforsikring meget lavt sat. Vi skal til at investere i nye produktionsanlæg,
hvilket bliver store beløb, som vi skal investere, og derfor er det vigtigt, at vores forsikringer er i orden.

Masterplan

Vi har fået lavet en ny masterplan, så vi har en langsigtet plan vi kan følge. Med den hastighed byen
udvikler sig på, har vi besluttet at gennemgå den to gange om året, for at sikre at den er opdateret.

Vandel

I 2020 besluttede vi at undersøge, hvor mange forbrugere der skulle tilkobles i Vandel, for det kunne løbe
rundt. Det viste sig at 128 husstande skulle tilmeldes. Energistyrelsen havde en pulje vi kunne søge tilskud i,
hvor vi søgte om 141 forbrugere som var cirka 3 millioner kroner. Dette fik vi tilsagn om i 2021, hvorefter vi
gik i gang med at lave en hovedledning til Vandel. Lige nu, er der cirka 200 husstande, som gerne vil
tilkobles fjernvarmen, hvilket vil sige, at det går rigtig godt med, og de første Vandel-borgere får fjernvarme
lige efter sommer.
Der er flere grunde til, at vi gerne vil have de omkringliggende byer tilkoblet Billund Varmeværk. Vores
sommerlast er ikke ret stor, hvilket vil sige, at flere tilslutninger til Varmeværket sikrer en bedre udnyttelse
af vores biokedeller i sommerperioden. Derudover giver flere tilslutninger mulighed for et større
produktionsanlæg, som vi i varmeværket vil søge om. Et anlæg der er dobbelt så stort er ikke dobbelt så
dyrt, og derfor vil det sikre en billigere varmepris til alle forbrugere.
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Bygninger

Efter grundbeløbet på vores gasmotorer faldt bort pr. 1. januar 2019, kan det ikke længere svare sig at køre
med gasmotorerne, da de er uøkonomiske og gamle. Motorbygningen på Møllevej er blevet revet ned, da
det var nødvendigt for at kunne få de gamle motorer ud. Der skal på sigt laves en ny værkstedsbygning.
Vi er netop i gang med en ny tilbygning på administrationsbygningen, hvilket vi nåede at få en pris på inden
prisstigningen. Her er der brug for et mødelokale, samt et nyt frokostrum.

Rørledning

Rørledning til Grindsted bliver ikke til noget lige nu. Dette skyldes at de ikke kan levere de megawatt som
de havde lovet os i vinterhalvåret.

Produktionsanlæg

Vi har 4 forskellige ting vi kan producerer varme på, som er
Flis kedel som har produceret 26,9 % i 2021
Halmkedelen som har produceret 53,3% i 2021
Biogas som har produceret 5,6 % i 2021
Og elkedlen som har produceret 14,2% i 2021. Elkedlen blev købt som en reserve og spidslast, men der har
været en del billig overskudsstrøm til en meget lav pris og derfor er det en god forretning at starte den op,
når elprisen er i bund.
Vi solgte 86450 MW/h i 2021
Vi undersøger stadig vores muligheder med et nyt produktionsanlæg. Det som vi undersøger er
Teknologicenter
Flis kedel med varmepumpe
Varmepumpe
overskudsvarme

Varmeprisen i 2022

Varmeprisen vil stige en lille smule i 2022. Den stiger til 530 kr. pr. MW/h. Derudover vil prisen pr. m2 stige
til 16 kr. pr. m2, hvilket svarer til ca. 400 kr. for et hus på 130 m2. Dette er for at afspejle stigningen i vores
faste udgifter og stigende priser på brændsel.

Værkets ansatte samt bestyrelse

De ansatte på værket har ydet en flot indsats i 2021, og Corona taget i betragtning, har det fungeret
superfint. Alle har respekteret og fulgt myndighedernes retningslinjer, så vi fortsat har kunnet levere
varme.
Også tak for et godt samarbejde i bestyrelsen og for gode drøftelser omkring Billund Varmeværk.

Afslutning

Det var min formandsberetning, som dækker de største ting i 2021.
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