Generalforsamling 2014
Formandsberetning for Strandby Varmeværk A.m.b.A for fyringsåret 2013.
Generalforsamling torsdag den 27. marts 2014.
1.
Generalforsamlingen for fyringsåret 2013, som jeg her i aften skal aflægge beretning for med afslutning den 31.
december 2013, er den 52. i varmeværkets historie, og det blev et fyringsår hvor salget til forbrugerne på 17.204.490
KWh næsten ramte det budgetterede salg på 17.500.000 KWh.
Graddagetallet i 2013 blev 2.890 mod 3.112 i normalåret.
Såvel salg til forbrugerne som graddagetal blev i 2013 næsten det samme som i regnskabsåret 2012, og vi skal nok
ikke forvente stigende salg til varmeværkets forbrugere, selv om der hvert år bliver tilsluttet nye forbrugere, bl.a. når
der bliver taget oliefyr ud, og indlagt fjernvarme.
Energirenoveringer hos den enkelte forbruger kan måske være medvirkende til et mindre salg fremover, dog
afhængig af hvor mange nye forbrugere der kommer.
I 2013 blev der tilsluttet 4 nye forbrugere.
2.
Da vi afsluttede regnskabet i 2012, og skulle udarbejde et budget for 2013 valgte vi at budgettere med den samme
KWh pris på 42 øre, som vi slutafregnede med i 2012, og det gjorde vi ud fra de prognoser vi havde indhentet på
gaspriser for 2013. Her har vores forventninger holdt, men det har det langt fra gjort når vi ser på resultatet fra
værkets salg af el fra motoren, og de forventninger vi havde til køb af billig el til den El-kedel vi anskaffede i 2012.
Da der blev taget beslutning om investering i en El-kedel pegede alle prognoser på, at det ville være en god
investering, og på vores generalforsamling i 2012 oplyste jeg, at i 2020 skulle 50% af elproduktionen komme fra vind,
og at elproduktion fra havvindmøller i 2020 ville blive det dobbelte i forhold til 2010.
Det som jeg her lige har nævnt, samt et par andre ting er årsagen til, at vi i fyringsåret 2013 kommer ud med en
underdækning på ca. 1.6 mio. kr., og når KWh prisen kun forhøjes med 5 øre til 47 øre, hvilket kun bidrager med
850.000 kr. i 2014, sker det i forventningen om de seneste prognoser for gaspriser holder, samt ved et bedre resultat
på værkets elproduktion.
Vi har lavet fastprisaftale til udgangen af april måned på ca. 70% af gasforbruget til den samme pris, som der er
indregnet i budgettet for 2014, og dermed er vi sikker på, at gasprisen holder i denne del af fyringsperioden.
Når vi ser på en KWh pris på 47 øre, og går tilbage til fyringsåret 2008/2009, hvor der blev afregnet med 43 øre pr.
KWh, så synes jeg godt vi kan leve med en stigning på 4-5 øre over 5-6 år, når der i samme periode har været flere
afgiftsstigninger inkl. forsyningssikkerhedsafgift.
3.
Når det trods alt hænger rimeligt sammen set over en flerårig periode, trods en del svigtende indtægter i 2013, så er
det positivt solvarmeproduktionen har ydet 4300 MWh i 2013 mod forventet ca. 3900 MWh, ligesom investering i
Termis temperaturoptimering sammen med Fjernvarmens Serviceordning og motivationstariffen har været med
medvirkende til vores ledningstab er tilfredsstillende.
Summen af temperaturoptimering, serviceordning og motivationstarif er dermed medvirkende til en sænkning af
fremløbstemperaturer fra værket og lavere returtemperaturer fra den enkelte forbruger, og dermed en bedre samlet
drift på varmeværket.
Motivationstariffen fortsætter i 2014 efter samme regler, og som der blev skrevet om i forbrugerorientering udsendt
sammen med årsopgørelsen for 2013. Af den udsendte årsopgørelse fremgår det, om der været tillæg eller fradrag.
4.
I forbindelse med indførelse af energisparekrav i 2010 på 2% skulle Strandby Varmeværk finde 291MWh pr. år.
Dette blev i 2013 forhøjet til 611MWh.

Vi har i 2013 forsøgt at skaffe disse bl.a. ved at foretage eftersyn hos den enkelte forbruger, og evt. betale den
enkelte husejer et beløb for de foretagne energiforbedringer. Det være sig isolering, nye vinduer m.m.
Indsatsen og udgifterne hertil står ikke mål med resultatet, og derfor fortsætter denne ordning ikke i 2014, som
tidligere meddelt i forbrugerorientering.
Vi skrev også, at var der tale om større energiforbedringer, var man velkommen til at forhøre sig på varmeværket.
5.
Efter vi i 2009 havde indhentet BBR – oplysninger har vi flere gange arbejdet på indførelse af fast afgift efter M2 ud
fra BBR, men da vi synes de indhentede data var behæftet med for mange fejl, blev det udsat.
Efterhånden som hovedparten af danske fjernvarmeværker anvender BBR-oplysninger, indhentede vi så de seneste
oplysninger, og efter vores bedste skøn nåede vi til den konklusion, at der efterhånden var flere fejl i beregning af
fast afgift efter M3 rumfang.
Vi skrev i forbrugerorienteringen, at vi ville være behjælpelig med forklaring eller måske afklaring, hvis der var for stor
en forskel i årsafregning
for 2013 sammenholdt med budget 2014, i beløbet på den faste afgift.
Det nærmere er nøjere beskrevet i forbrugerorientering samt på varmeværkets hjemmeside.
Prisen på 24 kr. pr. M2 boligareal svarer nøje til en omregning fra M3 rumfang på kr. 12,50 kr.
Jeg kan oplyse at 75% af varmeværkets forbrugere ligger indenfor en ændring i større eller mindre beløb på mellem
1 kr. og 999 kr. om året.
En nærmere analyse desangående er også foretaget af varmeværkets personale, uden jeg vil komme nærmere ind
herpå.
6.
Med hensyn til fremtidsplaner så arbejdes der bl.a. på udvidelse af vores solfangeranlæg i 2014 med enten 3000 m2
eller 4.500 m2, så vi får et samlet solfangeranlæg på enten 11.000 m2 eller 12.500 m2.
Anlægget skal tilpasses det nuværende varmelager i de eksisterende akkumuleringstanke.
Der er plads til 4.500 m2 på det nuværende jordareal.
Som tidligere nævnt i min beretning kan vi ikke forvente et stigende varmesalg lige her og nu, selv om der bliver
tilsluttet enkelte nye forbrugere, hvilket skyldes de før nævnte energiforbedringer i den eksisterende boligmasse.
Vi er bekendt med, at der i Strandby Nord arbejdes med forskellige udstykningsprojekter, men om det bliver
fjernvarme kan vi måske tvivle på, når investering og varmebehov skal holdes op mod hinanden.
Som jeg også nævnte på sidste års generalforsamling, så bliver der fortsat mere samarbejde i fjernvarmebranchen
med andre varmeværker, og her tænker jeg stadig på et samarbejde med Frederikshavn Varmeforsyning omkring
ledningsforbindelse til Frederikshavn samt etablering af fjernvarme i Elling på lidt længere sigt.
Jeg kan oplyse, at vi på nuværende tidspunkt er i en rimelig tæt og god dialog med Varmeforsyningen i
Frederikshavn.
7.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelse og personale for et godt samarbejde i det forløbne fyringsår og regnskabsår
2013.

