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Revision 04 10 2016 
 
 

Indledning 

Velkommen til generalforsamling 2016. 
 
Hvis vi skal starte med det landspolitiske, så er der endnu ikke kommet løsninger på 
det faktum at tilskud til Kraftvarmedrift falder bort i 2019. Tilskuddet er væsentligt i 
forhold til at EV kan tilbyde varmeaftagerne anstændige forbrugerpriser. 
Forbrugerne kan fra 2019, alt andet lige, forvente en stigning på 4.000,00 måske 
3.700,00 eller 10.000,00 kr. Ingen kender beløbet, det kunne da være rart. Det 
positive er at vi med solanlægget, har pillet 23 % ud af en stigning. Det er 
voldsomme beløb der tales om, og herfra skal der lyde en opfordring til politikerne 
for at finde en løsning.  Berørte varmeværker, vor forening har råbt for døve ører. I 
det mindste er det nu gået op for vor energiminister Jens Chr. Lilleholdt at der er en 
udfordring, der skal løses. Kom nu i gang 
 
Der har ad flere omgange blæst en storm omkring økonomien i Fjernvarmen, selv 
her i sommerens agurketid. Udvalg tror at der på landsplan kan spares 6-7 mia. kr. 
Midlet til det er blandt andet frit brændselsvalg – Det tror jeg på ingen måder på. 
Jeg har talt med flere landspolitikere om dette, og de siger samstemmende at staten 
ikke kan undvære pengene. Set fra Egtved side forventer vi bare at skatterne bliver 
mere ligeligt fordelt, så nogen ikke brandbeskattes (heriblandt Egtved) og andre, 
typisk større værker slipper langt billigere. Redskabet til at kontrollere besparelserne 
skal være Benchmarking. Samme regnskabsperiode, samme kontoplan, styrede 
regler for henlæggelser og afskrivninger. Vi vil ikke i Egtved være glade for et 
regnskabsår lig kalenderåret. Som I ved - tømmes kassen hvert år til status, og det vil 
sige at vi starter uden likvider, uden sol og med store gasregninger i januar måned. 
Det vil give store udfordringer/likviditetsproblemer. 
 
Generelt kan man sige at 2/3 del af danske husstande får fjernvarme. Det leveres fra 
selskaber der spænder fra under hundrede til mere end hundrede tusinde 
forbrugere, så vi er på ingen måde en homogen forsamling. Nogle værker har 
bestyrelser valgt blandt dens varmeaftagere, andre mere eller mindre 
professionelle. Det siger sig selv at alt efter ejer strukturen trækker bestyrelser slet 
ikke eller trækker hårdt, for at få profit til ejerne. Egtved Varmeværk tilhører 
gruppen af andelsselskaber med knap 1000 forbrugere, der er et non-profit 
foretagende og jeg ser ikke det store besparelsespotentiale. Det er ikke nogen 
sovepude, og må aldrig blive det. Vi i bestyrelsen jagter konstant besparelser, har 
ideer og effektiviseringer for vore forbrugere. 
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I en undersøgelse gjort af DFF fremgår det at et meget stort flertal ønsker det 
forbrugerejede varmeværk, sådan som det er i Egtved. 
 
 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen har arbejdet godt i det forløbne år. 7 bestyrelsesmøder er det blevet til, 
samt masser af mails. Vi har fået effektiviseret møderne, så de ikke ender som 
”maratonforestillinger”. Vi har i året taget de nødvendige beslutninger. Vi tænker 
løbende også en fremtid for Egtved Varmeværk. Hvordan skal det se ud i teknik, i 
bemanding, i organisation? De bestyrelsesmedlemmer der er på valg, ønsker at blive 
genvalgt, så bestyrelsen kan fortsætte uændret. 
 

Suppleanter 

De to suppleanter der sidder i dag (Birte Christoffersen og Kent Skov), og som er på 
valg – modtager genvalg. Jeg har haft en samtale med Kent Skov, der egentligt 
meget nødigt vil ind i bestyrelsen. Det vil, for ham, give habillitetsproblemer, da 
Kent Skov, EME også er leverandør til EV. Bestyrelsen foreslår derfor en ny kandidat. 
Mere om det senere. 
 

Revisor 

Bestyrelsen indstiller i år at revisionen tildeles revisionsfirmaet Lidegaard Revision, 
Tørring. Et Revisionsfirma der har flere varmeværker i sin portefølje, og som får et 
rigtigt godt skudsmål af sine klienter. Vi håber meget at generalforsamlingen vil 
følge bestyrelsens anbefaling. 
 
Årsagen til skiftet er at, bestyrelsen har set upræcise talopstillinger, forældede 
stamoplysninger, divergerende oplysninger om hvornår afskrivninger måtte 
foretages. Bestyrelsen ønsker en mere stilsikker løsning derfor indstillingen om at 
skifte revisor. Vi siger tak til Beierholm for det arbejde, De har udført igennem 
mange år. 
 

Hvad skal vi arbejde med i 2016 / 2017 

DFF har udsendt nye vejledende almindelige og tekniske leveringsbestemmelser. De 
vil blive implementeret hurtigst muligt. Blandt andet afventer vi udfaldet af flere 
sager. Hvad er nyt i disse bestemmelser? Det bliver klarere hvad vi som Egtved 
Varmeværk skal og kan, ligesom varmeaftagerne skal vide hvad de kan forvente og 
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kræve. Vi stiler det krav til os selv at leveringsforholdet mellem vore varmeaftagere 
og Egtved Varmeværk skal være entydigt og krystalklart. 
 

Sol 

Vi har fået vores solvarmeanlæg, lidt forsinket og til ”prisen”. På de entrepriser der 
var i udbud kan vi sige at prisen er overholdt.  
 
Prisen bliver alligevel højere af mange årsager.  

 Noget fordi det var tvingende nødvendigt at gennemføre F. eks. På trods af at 
der var foretaget jordbundsprøver hvor tanken skulle stå, så endte det med at 
der skulle funderes med ekstra grus. Arealet deroppe hedder jo ikke 
Lergården for ingenting. 

 Noget fordi der var fornuft i at få det ordnet nu. F.eks. Da det kom til stykket 
var det meget knebent med strøm i Søndergade. Vi måtte trække mere strøm 
til huset og investere i nye El-tavler.  

 Noget fordi det ikke var taget med i udbuddet, og det var vi klar over. 
Rådgiverhonorar. Beplantning, (som forlangt af Vejle Kommune), hegn, 
handelsomkostninger for jord (jeg kan i parentes sige at den sidste tinglysning 
først er gået i orden i torsdags) og nødgenerator. Jeg kan også nævne at det er 
gået op for Driftslederen at fangerne skal efterses én gang om ugen. Det er en 
tur på 15 km. Af den årsag har vi indkøbt en motoriseret tingest til 
besigtigelsen. 

 
Alt i alt bliver anlægssummen på 32,0 Mio kr. Dette finansieres gennem 
Kommunekredit på et 20 årigt lån til en fast rente på 1,2 % pro. Anno. Levetiden på 
solfangerne er nok nærmere 30-35 år. Det er bevidst at afskrivningsprofilen er 
hårdere en levetiden for anlægget. Vi gør det for at stå i en god position for at kunne 
træffe nye beslutninger. Anlægget kører i dag fint. Det er selvfølgelig en produktion, 
der er genereret af solen, og den har jo ikke været vanvittig meget på himlen. Vi skal 
nok nå de 23 % på årsbasis. Huset på Lergården er bygget så der er mulighed for at 
installere en varmepumpe. Det varmepumpen gør er den booster solvarmevandet, 
så volumen af varm energi bliver større. Der er ikke penge i det for nærværende. 
Der er politiske vinde for at det skal blive sådan.  
 
Hvorfor nødgenerator? Fordi vi gerne vil sikre varmeaftagernes værdier. Fordi vi i 
alle situationer vil kunne operere. Skulle det ske at der kom et strømnedbrud og 
solen bragede fra en skyfri himmel midt på dagen, så ville temperaturen i 
solpanelerne hurtigt stige så den glykol, der er i panelerne ville karamellisere. 
Værket ville i den situation stå med 12.000 kvadratmeter solpaneler lige til at 
skrotte. Den situation vil vi på ingen måde stå i. Vi påtænker faktisk at bestille en 
tilsvarende nødgenerator til Søndergade, til sikring af produktions faciliteter dér. 
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Med den løsning vil Egtved Varmeværk kunne producere varme uafhængigt af 
ekstern strømforsyning. Vi forudser hyppigere strømafbrydelser i fremtiden på 
grund af en mere kompliceret el marked. 
 
Flere har spurgt mig: Hvorfor bugter fangerne sig i ”bakkedal? Og hvorfor skal der 
plantes et hegn rundt om det hele? Der er da ingen grund til at gemme sådan en 
investering bag et 5 rækkers plantebælte? 
 
Svaret på begge spørgsmål er at det er bestemt af Vejle Kommune. Vi måtte kun 
terrainregulere +/- 0,5 meter – så kommer det til at se ud som det gør. Det har ingen 
praktisk betydning. Kommunen har også bestemt beplantningen. Igen har det ingen 
praktisk betydning. Måske lidt kedeligere at se på. 
 
 

Besparelsespotentiale 

Vi har investeret i et vejrkompenseringsanlæg, så der optimeres på 
fremløbstemperaturen. Der måles på aktuel temperatur, vind, solindfald, tidspunkt 
på døgnet / ugen, historik. Dette resultat genererer den ansvarlige 
fremløbstemperatur. Der er ingen grund til at lave en højere fremløbstemperatur en 
komfortligt nødvendigt. Det er at fyre for fuglene at sende en for høj 
fremløbstemperatur ud. I runde tal kan der spares ca. 100.000,00 for hver grad 
fremløbstemperaturen kan sættes ned.  
 
Strafafgiften i forbindelse med vores dynamiske afkølingsskema, har i år betydet at 
flere har fået indstillet Deres anlæg, så det på årsbasis kan afkøle min. 30 grader. 
Det skal de varmeaftagere, der har nået målet, have ros for. 
 

Personale 

Jeg sagde sidste år at vi med ansættelsen var gået et gear op i maskinrummet på 
bogholderiet. Det var nødvendigt. Fjernvarmeverdenen bliver mere og mere 
komplex. Hans Kristian har gjort et godt arbejde. 
 
Revisionsudgifterne er kraftigt faldende i disse år takket være HKM´s indsats. Vi er 
vel på en tredjedel af tidligere år. 
 
Jørgen Jepsen har også været spændt godt for, og vi har i ham en rigtig god 
driftsleder. Selv om vi har haft rådgivende ingeniører til at køre solvarmen. Har 
Jørgen skulle stille op til mange afklaringer. 
 
Afløserne Søren og Flemming sikrer at der er overvågning 24/7. Tak for jeres indsats. 
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Vor serviceassistent Hanne, sikrer at huset altid er skinnende pænt. 
 

Priser 

Vi afregner 2015-2016 med 500,00 kr. per Mvh (580,00). Vi har sendt nye 2016-2017 
aconto rater ud med basis i samme 500,00 kr. pr MWh.  Som tidligere sagt, lægger 
bestyrelsen sine budgetter med en vis robusthed, og det kan ikke udelukkes at der 
til sommer vil være noget på kistebunden, der kan udbetales til varmeaftagerne.  
 
Vi sagde sidste år at vi ville kigge på de faste udgifter og målerafgifter. Det har vi 
gjort, og de passer med de faktiske jf. det regulativ, der findes på området.  
 
 

Betalingstvist 

Jeg nævnte i min beretning sidste år at Egtved Varmeværk har en betalingstvist på 
ca. 170.000,00 + moms. Den er opstået i forbindelse med forlægning af stikledning 
til Roberthus/det gamle bibliotek. Jeg vil ikke gå yderligere ind i sagen, blot sige at 
vort krav nu er noget større. Vi mener at det var tvingende nødvendigt at anlægge 
sagen, da vi ikke ville acceptere fjernvarmeledninger under de nye huse i 
Bibliotekshaven; sådan som det fremgår af vores leveringsbetingelser. Fire af 10 
huse, ville blive berørt. Man kan ikke have stikledning med 90 grader varmt vand 
under tryk under fremmed matrikel og fremmede bygningsdele.  Vi har fået hjælp i 
DFF, der støtter vor sag; det er så også dem der har lavet leveringsbetingelserne. Jeg 
kan ikke udtale mig om det videre forløb, det kunne begrænse vore muligheder. 
Retsmøde er berammet. 
Der er to udfald på sagen. Vinder vi så er det det; taber vi, så sidder Dansk 
Fjernvarmeforening med nogle leveringsbetingelser, der trænger til en overhaling, 
og som det allerværste har modparten hevet masser af penge op af hver enkelt 
forbruger under Egtved Varmeværk. Der er stor forskel på sund fornuft og jura, så 
det er ikke muligt at se udfaldet på sagen.  
 
 

Ledningsnettet 

Ganske kort: Der har ikke været nogen brud. Ifølge henlæggelsesplanen er næste 

omgang i én af haverne, og det sker i 2017. 
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Produktionen  

Egtved Varmeværk er stadigvæk på markedspris for El, hvor udbud og efterspørgsel 
bestemmer prisen.  
 
Motor og elkedler bruges i dag som balanceredskaber for det offentlige elnet. Enten 
tilbydes vi en god pris for at producere el, eller også køber vi strøm billigt, og bruger 
derved elkedlerne (og sparer gas) til at varme op med, alt efter om der er for lidt 
eller for meget strøm i nettet. Som et stadigt tegn på at kraftvarme går mod slut, får 
vi nu tilskud for at lade motoren stå stille. Der er et politisk aspekt i det her og det er 
at politikerne skal til at bestemme sig for hvordan de vil indrette den kollektive 
varmeforsyning efter 2018. Hvis ikke de gør noget vil Egtved varmeværk og ca. 300 
andre værker ikke kunne tilbyde positiv reguleringskraft til markedet. 
Produktionsudstyret tages ganske enkelt ud af drift. Med 2019 på kalendere, har vor 
motor formentlig gået 80.000 timer. Den skal til service – det koster 2-4 mio kr. 
Desuden siger dåbsattesten at anlægget er mér end 25 år gammelt. Skrotning af 
anlægget kunne være en nærliggende mulighed. 
 
 

Tvis 

Trekantens varmeforsyning I/S har i 2015 henvendt sig for at tilbyde varme fra 
Skærbækværket og anden overskudsproduktion. Henvendelsen har været af en så 
løs karakter at der på nuværende tidspunkt, ikke er noget at tage stilling til. EV skal 
ikke tage stilling til noget hvor priser og betingelser ikke er kendte. Jeg har for ikke 
længe siden talt med bestyrelsesformanden for TVIS, og de er endnu ikke klar til at 
melde noget konkret ud. Vi i bestyrelsen har svært ved at se TVIS varme som et 
alternativ. Der skal opføres en transmissionsledning fra ”Muslingefabrikken” ved 
Haraldskær, via Jerlev, Ødsted til Egtved. Det vil ikke kunne forrente sig. 
 
Jeg vil godt gentage at betingelserne for at indgå i et samarbejde omkring TVIS, er at 
Egtved Varmeværk skal have en klar fordel på investering, drift, fleksibilitet og 
binding i forhold til andre løsninger. Ellers er det ikke interessant.  
 

Vi samarbejder med andre varmeværker  

Samarbejdet med BBKV, Give. Jelling og Tørring er fortsat aktivt. Specielt vil jeg 
fremhæve BBKV.  Vi prøver for tiden at finde hinanden i fremtidige løsninger. Til 
gavn for vore varmeaftagere. 
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Regnskabet  

Vi fremlægger et robust regnskab. Der er en overdækning, som under alle 
omstændigheder vil blive udbetalt til varmeaftagerne til næste år 
 
Regnskabet er faktuel information, som der ikke kan rokkes ved. Det er et 
tilfredsstillende regnskab, der afleveres.  
 

Hvad skal vi arbejde med i 2016-2017 

Jeg har nævnt flere af tingene i min beretning. 

 Almindelige leveringsbetingelser. 

 Tekniske leveringsbestemmelser. 

 Af ovennævnte afledte ændringer i vore vedtægter.  

 Fremtidig bemanding og samarbejde. 

 Vi savner også løsninger på hvordan det er muligt at levere varme til huse 
opført efter BR15 og senere. Det lader sig ikke gøre i dag med den lov, der 
er i dag. 

 Vor hjemmeside skal have en overhaling.  
 Varmeaftagerne skal have mulighed for online at kunne aflæse Deres 

forbrug (månedsbasis). Det fortæller HKM mere om senere 

 
 Afslutning  

Jeg vil gerne takke min bestyrelse og personale. Alle har haft et engagement ud over 
det sædvanelige. Året 2015/2016 har været højaktivt. Det ser ikke ud til at 16/17 
bliver mindre aktivt. 
 
Med disse ord stiller jeg denne beretning til generalforsamlingens debat.  
 
Denne beretning vil i løbet af et par dage være at finde på vores hjemmeside. 
 
Én gjorde mig forleden opmærksom på at min 2011 beretning var på 17 sider og 
7.500 ord. Den i dag var på 7 sider og 2.400 ord.  
 
04. oktober 2016 /Anders Rønshof, formand. 


