Tønder Fjernvarmeselskab
Årsberetning for 2018
Det afsluttede 56. regnskabsår, der gik fra 1. juni 2018 til 31. december 2018, var en reduceret
regnskabsperiode (7 måneder), som følge af ny lovgivning der var os pålagt af regeringen.
Der blev samtidig i lovgivningen vedtaget en standardisering af regnskabsføring og dataindberetning
hvor næste trin, er den kommende økonomiske regulering af fjernvarmeværkerne.
Regnskabsomlægningen hvor vi ændrede aconto opkrævningerne fra de 10 til 4, forløb planmæssigt og
vi har opnået en besparelser i udgifter til Nets og i administrationen.
Som følge af energipriserne, måtte vi desværre hæve vore priser for den kommende sæson.
Vi har i det forløbne år, arbejdet med indkøring af den nye energicentral på Hydrovej 9 der blev opført i
samarbejde med Hydro Extrusion der blev afholdt åbent hus på adressen lørdag den 16. juni.
Igen i år er der brugt megen tid på vores anbragte sag hos Energitilsynet hvor Brdr. Hartmann har anket
Energitilsynets og Energiklagenævnets afgørelser og forlangt ny syns og skønsrapport på det etablerede
kraftvarmeanlæg.

FORBRUGERE
Der er tilsluttet 1 ny forbruger, der bestod af ny-opført bygning.
Der var den 31. december 2018 i alt 2.792 forbrugere, med et samlet etageareal på 625.555 m² en afgang
over året på 127 m². Der skyldes nedbrydning af større ejendom og en ajourføring af BBR på de
tilsluttede ejendomme.

VARMESALG OG PRISER
En meget varm sommer og en forkortet afregningsperiode gav et varmesalg på 27.062 MWh. i budget
for ovennævnte periode havde vi beregnet ud fra graddage et varmesalg på 34.500 MWh.
Behovet for opvarmning har i det forløbne periode målt i graddagetal været 967 og i budget havde vi
forventet 1518 graddage ud fra et normalår.
Salgsprocenten af den indkøbte energimængde er på 93,5 %, en stigning i forhold til sidste år der var på
86,6 %, der skyldes optimering af drift på den nye energicentral samt en bedre regulering til
fjernvarmenettet via SRO-anlægget.
Forbrugerne skulle den 1. februar 2019 have et stort beløb tilbage, og som i de forgangne år, indregnes
det forløbne års overskud/underskud i den 1. aconto rate pr. februar måned.
Årets måleraflæsning hos forbrugerne viste, at 2.604 forbrugere skulle have udbetalt 5,6 mio. kr. og
186 forbrugere skulle efterbetale 0,3 mio. kr.
Side 1 af 5

Gasprisen har dog medført at vi ikke kan holde den lave variable pris pr. MWh, vi havde håbet at en
bedre udnyttelse af den producerede energi ved optimering af drift og det nye produktionsanlæg ville
betyde, at vi i det kommende budgetår kunne holde varmeprisen nede, vi må derfor hæve
varmekøbsprisen fra de 693,75 kr. pr. MWh til 718,75 kr. pr. MWh.
De faste bidrag på 28,75 kr. pr. tilsluttet m² og abonnement på 625,- kr. pr. installation fastholdes.
Alle priser er inklusive moms.
Det betyder, at et hus på 130 m² med et forbrug på 18,1 MWh vil få en prisstigning på 452,50 kr. til i alt
17.371,50 kr. inklusiv moms i den kommende regnskabsperiode svarende til 3,6 % i stigning.
Energitilsynet prisstatistik fra januar 2019 viser at landsgennemsnitsprisen for opvarmning af et
standardhus lå på 13.163 kr. gennemsnitsprisen er steget som følge af bortfald af grundbeløbstilskuddet
der blev udbetalt af staten frem til og med december 2018, det betød at flere varmeværker må melde
store prisstigninger ud for 2019.
Vore forbrugere kan få adgang til egne forbrugsdata, regnskab budget og styringstabel, adgang fås via
den fremsendte personlige login kode til E-forsyning fra vores hjemmeside eller via en App på din
telefon, vi kan se at rigtig mange benytter denne adgang.

PRODUKTION
Varmeproduktionen er fremstillet på vore - kedler og den nye varmepumpecentral og har i det forløbne
periode udgjort en samlet levering til fjernvarmenettet på 34.242 MWh.
Den nye varmepumpe central har i perioden leveret 11.840 MWh og nedsætter varmeprisen til ca. det
halve i forhold til kedeldrift.

LEDNINGSNET OG MÅLERE
Der er i det forløbne år nyetableret og renoveret 233 meter hovedforsyningsledninger og brønde på
strækningerne: Fennevej, Nørregade, Nygade og Viben.
Derudover er der etableret 134 meter stikledninger i forbindelse med tilgang og renovering.
Der er med ny tilgang og målerudskiftning i forbindelse med stikprøver udskiftet 173 målere.
Vi følger planen med udskiftning til de nye målere, der placeres på fremløb, det vil give forbrugerne der
har fået den nye måler monteret, mulighed for at kontrollere forbruget med daglige aflæsninger ved at
logge på E-forsyning.
Vi har samarbejdet med Tønder Forsyning om antenne systemet, der skal benyttes for måleraflæsninger.
En investering der sammen med vedligeholdelse på produktionsanlæg beløber sig til ca. 1,2 mio. kr.

ENERGISPAREAKTIVITETER
Tønder Fjernvarmeselskab er pålagt at finde energibesparelser.
Vi skulle 2018 finde 2.253 MWh, og har i den anledning haft en udgift på kr. 655.943, denne udgift blev
noget mindre end tidligere år da vi havde overskud fra vores varmepumpeprojekt der måtte indregnes.
For 2019 er denne mængde ændret til 2.625 MWh svarende til 145 huses varmeforbrug og en
budgetteret udgift på kr. 1.625.000.
Der er fra politisk hold udmeldt, at ordningen udfases i 2020.
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Vi vil gerne støtte lokale initiativer til energibesparelser, benyt vores hjemmeside der giver mulighed for
at søge støtte til energibesparende projekter hos private og ligeledes støtte projekter gennem
håndværkere, i 2018 var der kun 1 ansøger fra vort område.
Benyt vores hjemmeside, følg vejledningen her, og du kan beregne dine besparelser samt ansøge om
tilskud.

FREMTIDENS VARMEPRODUKTION
Nye love- og ændringer der kan påvirke afgifter på varmen og valg af produktionsanlæg.
Reglerne i den ny gældende projektbekendtgørelse der trådte i kraft den 1. januar 2019, betyder at
Tønder Fjernvarmeselskab kan indregne kapaciteten på den ny etablerede varmepumpecentral og erstatte
kapaciteten på vore naturgas fyrede kedler med biomasse, der er dog mange krav der skal opfyldes før
gennemførelse af et sådant skifte af brændsel.
Tønder Fjernvarme har deltaget aktivt i region Sønderjyllands strategiske energiplanlægning (SEP), hvor
vi sammen med kommunerne, fjernvarmeværkerne, Syd Energi og Gas selskabet samler data for om
muligt at udnytte overskudsvarme fra området til opvarmningsformål i et fælles transmissionsnet.
En udfasning af de gamle kedler er påkrævet som følge af skærpede miljøregler og vore ønsker er, at
konvertere til fossilfrie brændsler, såfremt det viser sig at være lønsomt.

VARMEKØBSPRISEN FRA BRDR. HARTMANN
For snart 11 år siden indbragte vi Brødrene Hartmanns (BH’s) pris for varme for Energitilsynet (ET).
ET traf en afgørelse, som vi er tilfreds med. Det skete 4 sept. 2015, altså for 3,5 år siden.
BH ankede afgørelsen til Energiklagenævnet (EKN).
Sagerne med Brdr. Hartmann (BH) har det seneste år udviklet sig således:
Sagen om Energitilsynets (ET) bedømmelse af prisen fra 2003 – jan. 2015
Energiklagenævnet (EKN) kom i sin endelige afgørelse frem til 3 ting:
1. Stadfæstelse af hele ET’s afgørelse med én undtagelse (pkt. 2) og en tilføjelse (pkt. 3).
2. Dog får BH ret til at beregne overskud de sidste 3 år (2012-14).
3. ET skal konkret udregne, både hvad stadfæstelsen (dvs. navnlig at gas til economiser ikke kan
opkræves) og tilladelsen til overskud i 3 år betyder i kroner og ører.
Der er en forventning om, at ET meget snart vil fremkomme med svar på pkt. 3. Det er for tidligt at sige,
om denne tilføjelse til ET’s og EKN’s afgørelse vil kunne påklages til EKN eller særskilt indbringes for
domstolene. Vi er mest tilbøjelig til at mene, at den kan siges at være en del af den allerede afgivne
afgørelse fra EKN. Vi mener yderligere, at konsekvensen heraf må være, at de allerede iværksatte
indbringelser for retten (sagen i Lyngby) også kan omfatte de elementer og den konkrete beløbsmæssige
konsekvens, som ET kommer frem til.
Retssagen ved Retten i Lyngby
BH har indbragt afgørelsen for at få ændret den økonomisk tungeste del af afgørelsen. TF har indbragt
EKN’s afgørelse om at tillade overskud i 3 år. Baggrunden for TF’s indbringelse var, at der var tegn på,
at ET’s beregning ville tage afsæt i, at overskuddet kunne være lige så stort som forskellen på
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produktions- omkostningerne og substitutionsprisen. Den kommende udregning fra ET vil vise, om
denne frygt er velbegrundet.
BH’s påstande og anbringender mht. betaling af gas til overskudsvarmeproduktion søger BH at få underbygget ved et syn og skøn, som BH håber kan give et andet resultat end den analyse af produktionen,
som Rambøll foretog for ET, og som ET, EKN og TF anser for rigtig.
Resultatet af syn og skøn foreligger nu i form af en skønsrapport af 24. oktober 2018.
Brdr. Hartmann A/S har efterfølgende stillet supplerende spørgsmål, som skønsmanden har besvaret den
17. januar 2019. En nærmere vurdering af det foretagne syn og skøns betydning for sagens forventede
udfald må afvente den videre skriftveksling. Vi forventer således selv at afgive et processkrift i sagen på
baggrund af det foretagne syn og skøn i den nærmeste fremtid.
Hvornår sagen så kan være endeligt afsluttet er ikke nemt at sige, også fordi en dom fra Lyngby kan
ankes til Østre Landsret.
Derimod kan det være relevant at se på, om der kunne skabes en forhandling om en forligsmæssig
løsning. Det vil vi kunne vurdere nærmere, når vi har modtaget et udkast til afgørelse fra
Forsyningstilsynet, og der som nævnt har været foretaget yderligere skriftveksling ved Retten i Lyngby i
anledning af det foretagne syn og skøn.
Sagen ved Vestre Landsret (og Retten i Sønderborg)
Denne sag, som BH anlagde i 2010 og som TF ankede, har siden dens realitet gik op for landsretten,
været udsat på at afvente den endelige afgørelse ved ET/EKN. Sådan som tingene hænger sammen,
betyder det dog, at udsættelsen må forventes at stå på, indtil retssagen i Lyngby er afsluttet. Det viser, at
det var forkert, når både byret og landsret i første omgang ikke ville give TF ret i, at den af BH anlagte
sag i 2010 skulle have været afvist eller udsat fra starten, da den blev anlagt i Sønderborg.
Som sagerne efterhånden har udviklet sig, kan vi ikke tro, at denne sag vil have nogen selvstændig
betydning.
Vi kan ikke afvise, at der kan være momenter af forældelsesproblematikken, der kan gøre, at TF
kunne have interesse i, at sagen i hvert fald ikke afsluttes før de andre sager.

Bestyrelsens arbejde i det forgangne år
Bestyrelsen har i juni måned afholdt et, en dags tema møde omhandlende strategi-mission og vision på
værket foruden de månedlige bestyrelsesmøde, ligeledes deltaget i lands- og regionsmøder hvor man på
landsplan drøfter de udfordringer der er ved de nyligt vedtagne lovændringer, samt den kommende
økonomiske regulering af fjernvarmeværkerne baseret på en analyse udarbejdet af McKinsey &
Company omhandlende forsyningssektorens effektiviseringspotentiale.

AFSLUTNING:
Fra 1. januar 2019 kan landets 98 kommuner ikke længere udnytte tilslutningspligten, når de udlægger
nye områder til fjernvarme.
Som opfølgning på energiaftalen vedtog regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti og Radikale Venstre
at ophæve muligheden for at pålægge nye forbrugerbindinger i fjernvarmesektoren, det man glemmer og
er nok så vigtig, ønsker man at udfase de fossile brændsler og konvertere naturgas udlagte områder til
fjernvarme, vil det kræve investeringer og til dette er man nød til at have forbrugerbindinger.
Det kan man så ikke længere, og dermed er der risiko for at bringe investeringen i fare og efterlade en
regning til de resterende kunder.
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Energitilsynets seneste prisstatistik viser tydeligt at brændselsbindingerne er afgørende for vore
varmepriser, vi ser mulighederne i den nye projektbekendtgørelse til et mere frit brændselsvalg, og
dermed kunne gøre det attraktivt og konkurrencedygtigt at være med på fjernvarmen.

Beretning til generalforsamlingen tirsdag den 19. marts 2019.
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