Formandens beretning for Strandby varmeværk
for fyringsåret 2018.

v/Generalforsamlingen torsdag d. 28.03.2019
Fyringsåret 2018, nummer 57 i rækken, som jeg skal aflægge beretning for her i aften,
er som alle andre fyringsår et helt specielt år, for hvis man tror at alting er status quo på
”et som vores” lille varmeværk, så tager man helt fejl.
Til trods for hvad jeg lige har sagt, har fyringsåret 2018 i store træk været
et år i normalitetens tegn, i og med at det unormale efterhånden er det normale.
Derfor vil jeg starte med nogle faktuelle tal.
Vi har solgt 17662 MWH stort set som budgetteret., hvilket gør at resultatet på
bundlinjen er et lille plus på 157.000, men året som sådan, har i driftsmæssig forstand været noget
turbulent. Vi har som mange andre værker været ramt af høje gaspriser og lave elpriser,
der har givet nogle udfordringer for vores økonomi. Men med sund fornuft,
tilbageholdenhed og god daglig styring fra personalets side, tilbageførsel af hensættelse til nyt
ledningsnet samt forsvarlige ændringer i nuværende afskrivningsprincipper i samråd med vores
revisor, er det lykkedes at undgå stigninger midt i fyringsåret, hvilket ikke er tilfældet på alle
varmeværker. Hvad der sker med varmeprisen fremadrettet vil fremkomme under fremlæggelse
af regnskab og budget.
Udviklingen i Strandby står ikke stille, og vi forsøger efter bedste evne, men med skyldig
hensynstagen til vores økonomi, at følge med på de områder vi mener er relevante for
Strandby varmeværk og dets forbrugere.
Fokus har blandt andet været på opgradering af vores målere, og måling og hjemtagning af
forbrugsdata , hvilket betyder at vi i fremtiden, vil kunne få timeaflæsning af forbruget.
Jeg vil sige det er rettidig omhu, idet der allerede i 2020 vil blive stillet krav om dette på europæisk
plan.
Vi ved godt at nogen synes det går lidt langsomt med udrulningen af systemet,
men der bliver samtidig ændret på målersystemet, med indbygning af ekstra føler på hver enkelt
målested hvilket er med til at strække processen. Dette er nødvendigt for på denne måde
får vi en stor besparelse med hensyn til kontrol af målere på længere sigt , idet vi sparer en hel
del arbejde med nedtagning, indsendelse og verificering af målere. I runde tal sparer vi
nedtagning , indsendelse og verificering af ca. 15-20 målere om året når vi er færdige.
Systemet med radiolink blev startet 2018, men allerede nu kan de fleste forbruger gå ind på
varmeværkets hjemmeside og derfra, med deres egen personlige kode, se deres forbrug
måned for måned. Har man problemer med dette er man meget velkommen til at rette
henvendelse til varmeværkets personale, der så vil være behjælpelig.
Denne mulighed er ikke kun en hjælp for forbrugeren til at holde kontrol med eget forbrug,
men det bliver også et godt værktøj for personalet til driftsoptimering af ledningsnettet.
Vi forventer/bestræber os på at alle er på systemet ultimo 2019. Hvis vi ikke når det vil jeg love
Ikke at omtale det på næste års generalforsamling (Hvis det er mig der er formand) ☺

I modsætning til de sidste par år hvor investeringer og forbrug ( af penge) har været sat så meget I
stå som muligt, har 2018 været et år præget af stor aktivitet og nogle nødvendige investeringer i
fremtiden. Der er i år , etableret fjernvarme til Rugholmområdet, den nye udstykning på
Havtornevej samt en mindre udstykning ud af Nørgaardsvej. Samlet er der investeret ca. 3,5 mio. i
de tre områder. Da varmeforsyningsloven er lavet om pr. juni 2018, med mindre binding til en
bestemt varmekilde, (læs fjernvarme) er varmeværkerne nu i større konkurrence med alle andre
muligheder for opvarmning, herunder varmepumper, pillefyr mm. Dette betyder at vi skal ud og
sælge fjernvarmen på dens mange gode sider, nemlig en miljøvenlig, billig og nem varmekilde.
Vi tror i bestyrelsen på fjernvarmens muligheder, derfor disse investeringer der betyder
at fjernvarmen nu stort set dækker hele Strandby. Potentielt giver denne dækning af byen
mulighed for tilslutning af ca. 70 nye forbrugere, hvoraf 18 i skrivende stund er blevet tilsluttet
i det forgangne år.
Som en afslutning på dette afsnit om nyt ledningsnet, kan jeg fortælle at vi pt. arbejder med et
projekt vedrørende Sydhavnen. Hvis/når det lykkes vil fjernvarmen dække, ikke stort set,
men hele Strandby og investeringer i udvidelse af fjernvarmenettet vil være ovre for en tid.
Alle disse aktiviteter nævnt lige før, har gjort at værket har fået 18 nye forbrugere i året der er
gået. Det er også nødvendigt med udvikling; hvis vi ikke udvikler os og får nye kunder, vil
varmeværket lige så stille sygne hen og på sigt lukke eller blive overtaget af andre aktører.
Vi vil dermed miste en institution, hvilket jeg ikke tror vil være godt for vores by. Vi har brug
for alle de samlingscentre/kraftcentre vi kan mønstre, hvis vi vil beholde Strandby som et
levende og spændende sted at leve og bo og det vil vi.
Med hensyn til økonomi i de førnævnte projekter, kan jeg igen berolige gamle og nye forbrugere.
Vi bruger ikke bare løs af jeres penge, idet vi altid skal og kan påvise at der er
positiv økonomi i projekterne, både for samfundet og for selskabet, derfor kan i sove roligt.
Vi kan ikke få tilladelse til NOGET projekt uden at disse præmisser er opfyldt.

Det kommende år 2019 er meget spændende , og vi forventer et meget travlt år.
Gaspriserne er i øjeblikket noget under budgetniveau, hvilket er positivt for værkets økonomi
og det håber vi de vedbliver at være. Priserne følges tæt da de jo som tidligere år er afgørende for
vores økonomi.
Bestyrelsens forslag til varmeprisen for 2019 vil blive gennemgået under punkt 4 budget for 2019.
Jeg vil derfor nøjes med at sige, at bestyrelsen lægger op til at priserne vil stige, mere end
vi synes er sjovt , men det er nødvendigt efter at folketinget har fjernet grundbeløbet.
Hvis I var med, på vort godt besøgte medlemsmøde den 15. Januar i år, vil i vide og jeg gentager
det her en gang til - Strandby varmeværk mister ca. 3.5 -4 mio. i tilskud i fyringsåret 2019 og
fremefter. Der har fra politisk side være lovet at man ville finde en løsning på det problem,
der rammer de mindre kraftvarmeværker som os meget hårdt. Det måtte vi så ultimo 2018
konstatere at dette ikke skete.

Separatkloakeringen der startede så småt i 2018 er nu godt i gang. Kommunen startede primo
februar på Agervej og arbejder sig stille og roligt fremad og forventer ultimo 2019 at have nået op
af Agervej og henad strandvej til skolen. Varmeværket følger med og huse langs ruten skal
forvente afbrydelser og besøg af varmeværkets folk for ændring af diverse stikledninger mm.
Varmeværket vil bestræbe sig på at de berørte vil blive adviseret i god tid via SMS mm.
Jeg kan ikke i skrivende stund fortælle hvornår man er færdig i hele Strandby, men et bud fra
mig/varmeværket vil være 2030. Men vi får se ??
Fremtidsudsigterne for vores varmeværk ser fornuftig ud. Vi har et varmeværk med fornuftig
økonomi, et godt og velholdt produktionsapparat.
Men men men grundbeløbet er nu væk og dermed har vi måtte sluge en ret stor prisstigning,
En prisstigning i niveauet ca. Kr. 3500,00 gældende for et standardhus.
Det vil vi gerne gøre noget ved. Som tidligere fortalt bl.a. på medlemsmødet i januar arbejder
vi hårdt på et varmepumpeprojekt og jeg kan nu fortælle at licitationen er afholdt og der
pågår forhandlinger med de bydende. Der er endnu ikke er valgt entreprenør, men det vil ske
inden for de næste 14 dage. Jeg kan som følge af at der endnu ikke foreligger en underskrevet
kontrakt ikke komme med de eksakte tal, men jeg kan sige at beløbet ligger indenfor den
forventede ramme. Hvis der ikke støder store uforudsete udgifter til, vil vi fortsætte med
projektet, idet de tal vi har set underbygger vores overbevisning om, at dette tiltag på 5 års sigt
kan minimere prisstigningen pr. husstand til ca. det halve dvs. ca. kr. 1750,00 måske endda en lille
smule mere (billigere), men det er for tidligt at love helt kontant, men jeg tror på det.
Jeg havde håbet at jeg på dette års generalforsamling kunne sige at
varmeprisen de næste mange år, vil komme til at ligge på et fornuftigt lavt niveau,
med de investeringer der er foretaget. Det kan jeg ikke helt, men jeg kan sige
vi er godt på vej indenfor de muligheder Strandby varmeværk har.
Det er en underlig situation at stå i, igen at være tvunget til at investere et stort millionbeløb
pga. et politisk tiltag. Det var tilfældet da vi i sin tid blev tvunget til at investere i kraftvarme produktion, med et decideret pålæg fra varmeforsyningsloven. Denne gang er vi igen
tvunget ud i investeringen pga. politiske tiltag, og denne gang bliver vi banket på plads i den af
politikerne ønskede situation med økonomiske tiltag.
Politikerne ønsker der skal mere havvind/grøn el ind i det danske energisystem. Hvad gør den?
Fjerner et produktionstilskud der ligger på gas/kraftvarme, og derefter nedsætter man elafgiften
således at det stort set eneste fornuftige alternativ vi og andre i samme situation som os har, er at
investere i en elektrisk varmepumpe.
Når det er sagt at det er ”mild” i gåseøjne politisk tvang , der fremmer denne udvikling
må jeg ud fra et teknisk synspunkt sige at tankegangen er rigtig. Fjernvarmesystemet
er en rigtig god buffer/akkumuleringsenhed for en meget svingende vind/elproduktion
og jeg tror derfor at på sigt bliver der en rigtig god symbiose mellem varmeværker og vindmøller.
Set fra vores varmeværks stol er der yderligere den fordel at usikkerheden på brændselspriserne,
læs gas og el, bliver kraftigt reduceret. I dag slår alle prisændringer igennem 1 til 1,
men med en varmepumpe i drift, bliver forholdet på eldelen divideret med varmepumpen
Cop. værdi dvs. prisændringer/stigninger vil slå igennem med en 1/3 del. Dvs. vi bliver mere

robuste overfor prisændringer.

Vi er tidligt ude med varmepumpe her i området, der er mange på vej, men
når nu man må konstatere at varmeprisen stort set er politisk bestemt, må vi
håbe vi når at få megen fornøjelse ud af varmepumpen, inden politikerne skifter mening,
eller andre omstændigheder gør en stor ændring i systemet/symbiosen nødvendig.
Det vi kan påvirke i hele denne store sammenhæng, er den daglige drift, og den forsøger vi derfor
af al magt at gøre så effektiv og god som overhovedet muligt, til fordel for varmeværkets kunder. I
den sammenhæng ligger der et stort pres på værkets personale, hvilket de på bedste vis forstår at
takle. Jeg vil derfor, her til allersidst i min beretning for 2018 takke personale og bestyrelse for et
rigtig godt stykke arbejde, godt samarbejde og god opbakning og støtte i det forgangne år.

Carsten Aaen

