Ordinær generalforsamling
i Nibehallen
Mandag d. 24. oktober 2016
Jeg vil – på bestyrelsens vegne – aflægge beretning for regnskabsåret 2015 / 2016 i Nibe
Varmeværk.
Varmeleverancen har i regnskabsåret været uden problemer, og igen har det også været
muligt, endnu en gang, at nedsætte varmeprisen. Det betyder faktisk, at varmeprisen for et
standardhus i Nibe er blandt de 10 billigste i hele landet, og det er vi rigtige glade og stolte
over.
At så mange fik penge tilbage skyldes først og fremmest den meget lave gaspris, men også, at
det ikke har været så koldt som forventet. I forhold til et normalgraddageår er der registreret et
fald i varmebehovet på 18 %. En anden årsag til den lavere varmepris er en tilbagebetaling fra
skat, som skyldes, at varmeværket har betalt for stor en afgift i forbindelse med gasfyring på
kedler. Selv om det er samme gas der bruges til både kedler og motorer, så er afgiften for
brugen ikke ens. Det betød, at varmeværket fik tilbagebetalt ca. 1.3 millioner kroner fra skat.
Kikker vi lidt frem, så er et af de helt store problemer varmeværket står overfor, den
manglende beslutning, om hvilke afgifter der fremover kan forventes fra det politiske liv. Som
et eksempel kan nævnes, at varmeværket indtil 1. januar 2019 modtager ca. 10 millioner kr
om året i tilskud for at kunne producere el på varmeværkets 5 motorer. Dette tilskud har
politikkerne vedtaget ikke længere vil blive udbetalt med udgangen af 2018. Hvad der
fremover så vil, eller skal, eller kan, erstatte dette tilskud, er der ingen der ved, eller vil
oplyse. En ting er dog sikkert, kommer der ikke et andet tilskud eller en anden ordning, så vil
varmeprisen stige ca. 5.000 om året for en varmeforbruger.
I forbindelse med beslutningen om at stoppe tilskuddet til motordrift, kunne det tyde på, at der
i stedet vil blive frit brændselsvalg. Pt er det jo således, at Nibe varmeværk ikke må bruge
anden energi end gas til varmeproduktionen.
Såfremt det så ville blive muligt at vælge en anden energikilde, såsom solvarme eller et
flisanlæg, hvad vil der så ske når vindmøller og solceller ikke producerer tilstrækkelig med el.
Man kan næppe forestille sig, at et varmeværk vil have udgifter for at opretholde en
elforsyning på motordrift, såfremt et varmeværk ikke opnår en refusion i de udgifter der er
forbundet med drift og vedligeholdelse af dette anlæg. Resultatet kan derfor næsten kun
betyde manglede strøm i kontakten hos forbrugerne i flere perioder.
Helt konkret har forligspartierne fra energiaftalen i 2012 aftalt, i november 2014, at
Energistyrelsen i foråret 2015 skulle komme med et oplæg til, hvordan kraftvarmeværkernes
fremtid skal sikres, når grundbeløbet forsvinder, men dette oplæg er endnu ikke kommet.
Så har jeg de sidste mange år nævnt, at varmeværkerne landet over er pålagt et sparekrav
afhængig af varmeværkets størrelse. Nibe varmeværk skulle finde årlige besparelser der
svarer til ca. 120 standardhuses årlige energiforbrug, men det kan vi ikke, så i stedet må vi
købe besparelser et andet sted, for lovgivningen er skruet sådan sammen, at kan et varmeværk
ikke opfylde kravene i sit eget varmeområde, så må værket købe besparelser et andet sted.
Dette sparekrav har længe medført en stor kritik fra mange varmeværkernes side, idet der ikke
længere er samme mulighed for at finde besparelser, eller som det oplyses ”de lavesthængende frugter er plukket ” Det har så medført at rigsrevisionen skal kulegrave
energispareordningen, og så formentlig finde en brugbar løsning. Indtil videre er det eneste
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udspild fra politikkerne, at sparekravet hæves, således varmeværkerne nu skal finde endnu
flere besparelser, selv om den tidligere kvote ikke kunne opfyldes. Det betyder, at Nibe
varmeværks udgift til energibesparelser ikke længere er kr. 800.000 på et år, men hæves til kr.
900.00,- svarende til ca 130 standardhuses årlige energiforbrug. Jeg syntes de penge ville
være bedre i varmeforbrugernes egne lommer.

Vi er fortsat meget tæt på at have 100 % dækning med fjernvarme i de eksisterende huse i
Nibe, derfor kan vi godt blive lidt ærgelige over, at der ikke udstykkes så mange nye grunde
som man feks. kan se i Frejlev og Støvring. Nibe er jo en rigtig dejlig by med et godt
handelsliv, flotte omgivelser og tæt på Aalborg og, for ikke at glemme, en rigtig fornuftig
varmeudgift, så hvad pokker det er der har medført manglende godkendelser fra kommunen
til nye udstykninger var rart at vide.
Varmeværkets bestyrelse har tidligere besøgt værker som har investeret i et solvarmeanlæg,
både med og uden en ”nedgravet” varmtvandsbeholder. Samtalerne har alle haft en positiv
udmelding, uden dog at præcisere, hvad og hvor mange fejl der har været på et anlæg, men
det kan naturligvis skyldes, at disse anlæg ikke har eksisteret i ret mange år. Når man så taler
om besparelsen, så er den god, men igen - uden at præcisere hvad besparelsen egentlig er for
forbrugeren.
For at få klarhed over, hvad et solvarmeanlæg vil betyde for Nibe varmeværk, har varmeværket tidligere haft drøftelser med et af de mange firmaer som fremstiller solvarmeanlæg.
Det firma kom så med et samlet tilbud på et anlæg, hvor solpanelerne var en blanding af de
traditionelle flade solfangere og så de nyeste buede solfanger, men uden en nedgravet
varmtvandsbeholder,
Den samlede pris for et anlæg til Nibe ville, med de daværende priser, være i størrelsesordenen ca. 80 millioner kroner.
Besparelsen ville så dengang, med en tilbagebetalingstid på 25 år, være ca. kr. 1.000,- til
1.300 pr. år pr forbruger.
Men den besparelse holder ikke i dag, hvor gaspriserne er så lave. Besparelsen ville så kun
være under kr. 300,- pr. år.
I besparelsen er der ikke regnet med udgifter til drift og vedligehold, og det kan godt være de
ikke er særlig store, men 25 år er altså lang tid, hvor man må forvente en vis udgift.
Nu har jeg nævnt, at der ikke var klare udmeldinger om afgifter - hvad sker der med anlæg
med solvarme. Indtil videre er der ingen afgifter på sådanne anlæg, eller som der stod i et
tidligere lovudkast, er der pt ingen afgifter på sådanne anlæg. Bestyrelsen har svært ved at
forestille sig, at de manglende afgifter ved reduktion af de fossile brændsler, ikke skal hentes
andre steder, f.eks på solvarmeanlæg. Sker det, vil der ikke være en besparelse med solvarme
for Nibe varmeværk, tilbage er så gælden som skal betales de næste 25 år.
Næste års aconto varmepris har vi fastsat til kr.325,- plus moms, en mindre stigning i forhold
til den nuværende afregningspris på kr. 245,- plus moms, men med de usikkerheder jeg har
nævnt finder vi det er prisen. Og så er det jo sådan, at forbruget beregnes efter et normalgraddageår, og det er p.t. ca 18 % større end det netop færdigafregnede år. Prisen for de faste
afgifter er uændret.
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Som det fremgår af beretningen, sker der mange ting på energiområdet, og ikke mindst på
afgiftsområdet, af samme årsag er der på hjemmesiden link til foreningen Dansk Fjernvarme
og Energistyrelsen således man kan se, hvad der politisk rører sig på energiområdet.

Så vil jeg afslutte bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015 / 2016 med en stor tak til
mine kollegaer i bestyrelsen, og naturligvis også en stor tak til de ansatte på værket, og sidst
men ikke mindst til værkets forretningsfører, uden et rigtig godt stykke arbejde fra dem alle,
var resultatet ikke blevet så godt som tilfældet er.
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