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Fjernvarmen skal nu til at danse POLKA - forkortelsen for ”pr is og levetidskatalog”. Egtved
Varmeværk skal ikke være med i Vild med dans men i tiden efter nytår, skal varmeværket lave
et anlægskatalog for alt hvad vi ejer og har – ned til mindste skrue. Det lyder voldsomt, og det
er det også. Summerne er det som værket i fremtiden skal afskrive på. Dataindsamlingen og
dermed arbejdet med oprettelsen vil kræve anvendelse af store ressourcer for driftsledelse og
bogholderi.
Et element i den nye energiaftale er Folketingets ønske om at ”løsne” begrebet
forbrugerbindinger. I Regeringens aftale, skal forbrugeren kunne hoppe på og af fjernvarme.
Det er eksistensgrundlaget for de lokale fjernvarmeværker, der rokkes ved. Hvis vi ikke har en
meget lang tidshorisont og kendt kundeportefølje at skulle levere fjernvarme til, vil det med
stor sandsynlighed føre til selskabsforlis, manglende kreditværdighed for långivere eller med
sikkerhed kreere kraftigt forhøjede fjernvarmepriser for den enkelte.
Det andelsejede varmeværk, som det i Egtved vil med fornuftig lovgivning, kunne levere sine
kunder varme til en god pris. Lovgivningen har hidtil ikke været fornuftig i vores optik. Som
naturgasbundet varmeværk betaler vi en masse afgifter, som andre varmeværkstyper ikke
betaler. Uden at være alt for nøjagtige er det ca. halvdelen af de variable varmepriser.
Oveni alt betyder det så at Egtved Varmeværk, på grund af grundbeløbets bortfald på 3,6 mio.
kr. i de kommende 2-3 år er nødt til at lægge det på forbrugernes regning. Når vi siger 2-3 år er
det fordi det er tiden der skal til for at byggesags behandle, opføre og idriftsætte
produktionskapacitet der kan ”trykke” varmeregningen nedad mod et rimeligt niveau igen.
Med Dansk Fjernvarmes hjemmeside som kilde viser en ny rapport, foretaget af professor ved
Københavns Universitet, Jens Leth Hougaard og professor ved CBS, Thomas Rønde,
konkluderes det, at indførelse af ny regulering med benchmarking er nær ved meningsløs. Det
skyldes, at fjernvarmen er en meget uhomogen størrelse, hvor de mange selskaber opvarmer
vandet på mange forskellige måder. Nogle selskaber har solvarme, andre biogas, træpiller,
overskudsvarme eller noget helt andet. De mange forskellige produktionsformer gør det meget
vanskeligt at foretage meningsfulde sammenligner på tværs af selskaber.
Det er derfor nødvendigt at opdele selskaberne i en række mindre undergrupper, hvormed
datagrundlaget bliver så tyndt, at benchmarking som værktøj kan risikere at få den stik
modsatte effekt af hensigten: Nemlig, at det ligefrem mindsker effektiviseringen.
Fjernvarmesektoren er kompleks
Hos fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme, er man ikke overrasket over
undersøgelsens resultater.
- Vi hilser bestemt den nye undersøgelse velkommen. Den flugter nærmest en til en med de
synspunkter, Dansk Fjernvarme tidligere har fremført. Ikke mindst da politikerne diskuterede
fjernvarmens fremtid på baggrund af en endog kraftig fejlbehæftet rapport fra konsulenthuset
McKinsey, udtaler politisk chef hos Dansk Fjernvarme, Rune Moesgaard, der fortsætter:
- Når det ikke kommer bag på os, så skyldes det, at fjernvarmen - i modsætning til både el- og
vandsektoren - er en meget kompleks sektor. Selskaberne er meget forskellige, hvilket kommer
til udtryk i både rammevilkår, ledningsnet, kundegrundlag og selve fjernvarmeproduktionen.
Og alt det skal man tage højde for, hvis man vil anvende benchmarking som værktøj.
Det var blandt andet i forståelsen af sektoren og benchmarkingens begrænsninger, at
McKinsey og Co. tog alvorligt fejl, dengang de vurderede fjernvarmesektorens effektiviserings potentiale til i alt 2,3 mia. kroner.
- Da McKinsey og Co. udkom med deres helt urealistisk høje vurdering af effektiviseringspotentialet, stod vi noget alene med vores kritik. Og desværre er der siden hen blevet
indgået en politisk aftale på baggrund af den fejlbehæftede rapport. Det er derfor glædeligt,
hvis den nye rapport fra de to professorer kan være med til at flytte opfattelsen af
benchmarking og ny regulering i fjernvarme som den eneste vej til lykke og mere effektive
fjernvarmeselskaber.
Egtved Varmeværks kommentar til ovennævnte er at det altid har været god praksis at
sammenligne æbler med æbler, og ikke æbler med pærer.
December måned er foran os. For varmeværket bliver den lidt anderledes end tidligere år, idet
vi skal have regnskabsafslutning pr. 31. december. Det betyder også nye varmepriser pr 1.
januar 2019 men det er for tidligt at give nogen udmeldinger.

