Bedsted Fjernvarmes ordinære
Generalforsamling
Onsdag, den 26. september 2018

Bestyrelsens mundtlige årsberetning
v/ formand Jesper Abel Skovsted

(Det er det talte ord der gælder)
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Beretning
Årsberetningen for Bedsted Fjernvarme (BFV) vil som sædvanlig være opdelt i to
indlæg:
1. Bestyrelsens beretning v/ fm. Jesper Abel Skovsted
2. Teknisk / administrativt beretning v/ varmemester Hans Leegaard Riis

Året kort fortalt
Indledningsvis kan bestyrelsen berette om et varmeår 2017 /2018, der hen over
vinterhalvåret blev koldere og til tider mere blæsende end sammenlignet med f.å.
Året meget kort fortalt kunne udgøres af følgende udsagn:
-Varmeåret bød således på en stigning i såvel produktion som salg af varme til
forbrugerne.
-Ledningstabet på et acceptabelt niveau.
-Beslutning om udvidelse af ledningsnettet i industriområdet i Øst byen.
-Varmesektoren kæmpe fortsat med energibesparelser.
-Folketinget landede før sommerferie en ny energiaftale.
-Der ansat ny driftsleder på BFV. Yderligere informationer følger under punktet evt.

Udvikling i produktion og salg af varme på BFV
Som det fremgår af den skriftelige årsberetning i årsregnskabet, er der sket en
stigning i BFV`s produktion og solgt varme til forbrugerne på ca. 3 %.
Ledningstabet fortsætter på et absolut acceptabelt og komfortabelt niveau med et tab
på knap 19%.
Udviklingen i produktionen og salget af varmeenergi m.m. vil senere under den tekniske beretning blive uddybet af varmemesteren Hans Leegaard Riis med langt flere
konkrete tal, vurderinger og kommentarer.
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Årsopgørelser
I lighed med tidligere år blev årsopgørelserne udsendt via PBS oversigterne for
august måned. Efter at regnskabet var gjort op måtte BFV tilbagebetale DKK
250.000 til i alt 229 forbrugere. Derimod har 226 forbrugere fået en efterregning og
har således måtte efterbetale DKK 321.000.

Udvikling i varmeprisen
Dansk Fjernvarme (DF) har i lighed med tidligere år undersøgt fjernvarmeprisen.
Årets resultater viser, at fjernvarme gennemsnitligt fortsat er Danmarks mest
konkurrencedygtige opvarmningsform. Konklusionen på undersøgelsen er, at
fjernvarmeprisen 2017 for et standardhus på 130 m2 og et varmeforbrug på 18,1
MWh/år udgør DKK 13.600 for den gennemsnitlige pris for et standardhus.
Til sammenligning vil tilsvarende beregning for BFV med træpiller udgøre DKK
13.650. M.a.o. BFV ligger rimelig komfortabel og fornuftigt i statistikken.
Der er ligeledes beregnet en gns. pris MWH DKK 554, her udgør BFV pris DDK
550.
2018 / 2019 kan godt gå hen og ødelægge dette billede – herom senere i beretningen.
Der er store prisforskelle mellem de forskellige varmeselskaber. Blandt årsagerne kan
nævnes:
Værkets alder.
Fjernvarmeselskabets afskrivningspolitik.
Indregning af tidligere års over/underskud.
Forbrugernes pris for tilslutning til fjernvarmenettet – er det sket gratis, således at
investeringen opkræves over varmeprisen, eller har forbrugeren selv betalt de
faktiske udgifter ved tilslutning.
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Brændselsprisen er den største enkeltomkostning
Elproduktionstilskud
Forbrugertæthed – hvor langt er der mellem forbrugernes boliger.

Årsrapport 2017 / 2018
Årsregnskabet bliver aflagt uden de helt store afvigelser i.f.t. de foregående år.
I forhold til budgettet lander toplinien i årsregnskabet på 5% over budget. Hvorimod
bundlinjen realiseres på budget når der ses bort fra ledningstab.
En enkel omkostningspost afviger med en merudgift på DKK 256.000 i.f.t. f.å. Der er
her tale om vedligeholdelsesposten på produktionsanlæg. Stigningen skyldes primært,
at BFV i varmeåret 2017 / 2018 har haft relative store udgifter til smedearbejde, VVS
og materialekøb. Der er til gengæld en mindre udgift til vedligehold af ledningsnettet
på DKK 120.000.
Som det fremgår af regnskabet, fortsætter henlæggelsen til etablering af fjernaflæsningssystem m.m. Der er således p.t. henlagt DKK 720.000.
Årets resultat er, jfr. varmeforsyningsloven, underlagt ” hvile i sig selv princippet.”
Der er tale om ” non profit ” virksomhedsdrift, der igen bevirker at overskuddet skal
indregnes i budgettet for det kommende år 2018 / 2019.
Med henvisning til bestyrelsens skriftlige beretning i årsrapporten for regnskabet
2017 / 2018, vurderer bestyrelsen årsresultatet som værende tilfredsstillende.
Bestyrelsen vil senere under dagsordens punkt 3 indstille årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse og decharge.
Årsrapporten vil i øvrigt blive forelagt i sin helhed under dagsordens punkt 3.

Den forventede økonomiske udvikling i 2018 / 2019
Jfr. bestyrelens skriftlige årsberetning i årsrapporten 2017 / 2018 forventes indeværende varmeår at stige i omsætningen med 7-8%.

C:\jesper\BFV Generalforsamling 2017-2018

4

Træpilleprisen stiger markant. Træpiller har været en mangelvare i den forgange
fyringssæson og måske også i nærværende fyringssæson. Der er for indeværende
varmeår lavet kontrakt på træpiller til en merpris på den forkerte side af 25% af
prisen for f.å. 2017 / 2018.
Som følge af stigningen på træpiller er der budgetteret med en prisstigning pr. MWH
på 4,5% eller en stigning fra DKK 440 til DKK 460
KW prisen budgetteres således til 46 øre
Som fremlagt på sidste års generalforsamling er projekt fjernaflæsning stadig aktuel.
Derfor er der igen i budget 2018 / 2019 afsat til henlæggelse i budgettet DKK
180.000 til den kommende projektinvestering.
Budgettet vil i øvrigt blive forelagt i sin helhed under dagsordens punkt 4.

Fremtidsplaner
Bestyrelsen har efter længere tids tilløb besluttet at tilbyde muligheden for fjernvarme i den østlige del af BFV`s forsyningsområde. Nærmere betegnet i og omkring
Virkevej og Riishøjvej. Der vil være tale om en ringforbindelse med Stormgade via
Kjærgårdsvej til Vestervigvej. Dette bl.a. pga., at Stormgade er den sidste gadestrækning hvor hovedledningen ikke er blevet skiftet.
Anlægsbudgettet forventes på niveau DKK 2.300.000.

Energibesparelser
Ingen årsberetning for BFV i nyere tid uden et par ord med på vejen omkring
”de såkaldte energibesparelser!”
BFV har i lighed med en lang række andre varmeværker indgået aftale med DF om at
de administrerer køb og indberetninger af energibesparelserne.
Der er således i budgettet for 2018 / 2019 afsat DKK 150.000 til køb af energibesparelser.
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Hertil kommer – som en lille sidebemærkning – at der er afsat DKK 20.000 til NOxafgift for BFV i budgettet for 2018 / 2019.
De seneste fem år er de samlede omkostninger til energispareordningen for energisektoren steget fra cirka 700 millioner kroner i 2012 til mere end 1.500 millioner
kroner i 2017. Der er desuden stor forskel, hvor meget det har kostet de enkelte
sektorer at indfri deres forpligtigelser.
Der er inden for det sidste års tid kommet politisk bevågenhed på energispareordningen. Ordningen er vel meget mildt sagt absolut ikke levet op til dens intentioner?
Rigsrevisionen giver hård kritik af energispareordningen og måden den er indrettet
på, samt af store energiselskabers interne handel med energibesparelser. I lighed med
DF kan vi kun opfordre ministeren til at indkalde parterne til genforhandling af aftalen.
Her må målet være at blive enige om en ny aftale, der sikrer omkostningseffektive
energibesparelser, så både forbrugere og samfundet får mest mulig grøn omstilling
for pengene. Det får vi blandt andet ved at målrette tiltag, der sikrer reelle CO2fortrængninger og energieffektiviseringer i energiproduktionen.

Usikkerhed skygger for ny Energiaftale
Lige før sommerferien i år lykkedes det et meget bredt flertal på Christiansborg at
lande en ny aftale på energiområdet. Det gik desværre så stærkt, at politikerne ikke
blev helt færdige og efterlod en række spørgsmål ubesvarede.
Det er glædeligt, at det blev en bred aftale, der samler hele Folketinget, og det er
positivt, at aftalen på mange stræk peger i den rigtige retning. Elvarmeafgiften
sænkes, der gives mere frihed til en række selskaber ligesom der er taget de første
skridt til at hjælpe nogle af de mange selskaber, der kommer i klemme når grundbeløbet ophører.
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BFV vil for nuværende ikke blive underlagt de helt store ændringer. Men derfor skal
det ikke afholde BFV fra at forholde sig kritisk til den nye energiaftale.
Man har lidt svært ved at kalde det for en egentlig energiaftale, fordi der fortsat er så
mange uvisheder. De mindre selskaber må kun investere i et biomasseværk, hvis de
(efter en endnu ikke opfundet model) kan få lov af myndighederne. De store kan ikke
få lov at lade være. Overskudsvarmeafgiften ved ingen hvad er. Og hvordan skal vi
sikre, at ingen forbrugere får store regninger, når grundbeløbet ophører om kun tre
måneder? Aftalen peger i alt for mange retninger og rejser flere spørgsmål, end den
besvarer.
Så nok er vi i varmesektoren glade for, at der er kommet en energiaftale. Men vi er
kede af, at aftalen ikke udstikker så klare rammer, at vi med overbevisning kan love,
at vi fortsat kan levere attraktive priser og høj forsyningssikkerhed på både varme- og
elområdet – og samtidig fortsætte den grønne omstilling. Kombineret med de
varslede ændringer af reguleringen, er rammerne så utydelige og usikkerheden så
stor, at mange fjernvarmeselskaber fortsat ikke kan gennemføre de nødvendige
investeringer.
Energiaftalens mange ubesvarede spørgsmål skaber altså fortsat usikkerhed omkring
en i øvrigt velfungerende fjernvarmesektor.
Det var så beretningens sidste politiske indlæg og lad det være sagt, at det alene står
for formandens egne politiske responsum og statements. Men dette til trods så alligevel i en velment udlægning og holdning.
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Afslutning
Jeg vil nu runde betyrelsesberetningen af med en lille afsløring eller bemærkning om,
at selvom det er min 25. beretning som formand for BFV, så kan jeg godt afsløre, at
det aldrig bliver en rutineopgave at aflægge beretninger i og for BFV. Uagtet der er
en mindre historik som gentager sig i beretningerne + / - småjusteringer, så er der aldrig tilnærmelsesvis 2 år der er ens.
Sluttelig vil jeg gerne rette en tak til BFV`s forbrugere, forretningsforbindelser og
personale for et godt og et positivt samarbejde i det forgangne år.
Ligeledes vil jeg rette en tak til mine bestyrelseskollegaer for et positivt samarbejde.

Tak for Jeres opmærksomhed.

------------------------------

Årsberetningen overgår herefter som bilag / protokollat til generalforsamlingen den 26. september 2018.
Bedsted, den 8. september 2018

Jesper Abel Skovsted
Formand
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