Tønder Fjernvarmeselskab
Årsberetning for 2019/20
Det afsluttede 57. regnskabsår, der gik fra 1. januar 2019 til 31. december 2019, var det første hele år,
med en regnskabsperiode der følger kalenderåret.
Som følge af Corona situationen, er dette års generalforsamling noget atypisk, vi har haft
forsamlingsforbud og mange andre restriktioner der har haft betydning i vor daglige færd og møde
aktivitet.
Årsberetning indeholdende teknik og produktionsdata er i marts måned lagt på vor hjemmeside.
Det forløbne års energipriser, og en stor produktion på vore nye varmepumper, har betydet at vi kan
sænke vore priser på den variable MWh fra 718,75 kr. til 537,5 kr. og den faste tarif pr. M² fra 28,75 kr.
til 25 kr. inklusive moms i den kommende sæson.
Fremtidens Varmeproduktion
Tønder Fjernvarme har deltaget aktivt i region Sønderjyllands strategiske energiplanlægning (SEP), hvor
vi sammen med kommunerne og fjernvarmeværkerne, har set på mulighederne i at udnytte
overskudsvarme fra området til opvarmningsformål i et fælles transmissionsnet, det vil dog foreløbigt
være svært at få økonomi i at bringe varmen fra øst mod vest.
Vi har udarbejdet projektforslaget og indhentet tilbud på opførsel af vort nye flis værk, det blev Linka
der vandt licitationen. Opførelsen er nu i fuldt gang og maskindelene bliver indsat i uge 32 og bygningen
lukkes af i uge 33, test og indkøring i februar/marts 2021.
Vi har desuden arbejdet med at fremføre en el-forsyning frem til vore varmepumper på Hydrovej, dette
vil gøre det muligt hurtigt at omstille fra gas-til el forsyning af varmepumperne, når el-afgifterne bliver
reduceret og derved gøre det attraktivt at skifte mellem energiforsyningerne og samtidig øge
forsyningssikkerheden for Hydro.
Vi har på opfordring af forbruger, undersøgt muligheden for at udnytte Vidåéns rindende vand til en
varmepumpe, og har i den anledning spurgt Tønder Kommune om vi kunne få tilladelse til at benytte
Vidåen i et varmepumpe projekt, den umiddelbare konklusion var at det vil være næsten umuligt at
benytte Vidåen som varmekilde, idet det er tale om et habitatvandløb, hvor der værnes om dyre- og
planteliv. Skiftende vandstand og flow gennemløb vil også gribe ind i en kontinuerlig drift af
varmeproduktionen.
Tønder Fjernvarmeselskab har med de igangsatte projekter, en fremtidig produktions fordeling på
henholdsvis 30% varmepumpe, 30% biomasse kedel og de resterende 40 % på gas kedel.

Vores sag hos Forsyningstilsynet
For snart 12 år siden indbragte vi Brødrene Hartmanns pris for varme for Energitilsynet, der nu hedder
Forsyningstilsynet. De muligheder der ligger i at kunne anke en afgørelse, for begge parter, ville betyde
et meget langstrakt forløb, hvor det ville være svært at udmelde nogen egentlig slut dato.
Vi fik invitation af Brødrene Hartmann ved CEO Torben Rosenkrantz-Theil i starten af maj 2019.
Vi har derefter haft flere møder hvor formålet var at nå til enighed i en forligsløsning, der følger den
afgørelse Forsyningstilsynet traf i september 2015, og den afgørelse der blev fremsendt som udkast til
afgørelse den 15. april 2019, med opgørelse af det likviditetsmæssige mellemværende mellem Brødrene
Hartmann og Tønder Fjernvarme.
Vi har sammen med Brødrene Hartmann indstillet et forlig til godkendelse hos Forsyningstilsynet i
december 2019.
Dette skulle dog vise sig, at den sagsbehandler der har gennemregnet det likviditetsmæssige
mellemværende, har sagt sin stilling op, og der skulle nu en ny sagsbehandler ind over, dette gav
anledning til yderligere spørgsmål til det forlig vi i fællesskab havde udarbejdet.
Vi er begge parter indstillet på at få svaret på tilfredsstillende måde.
Forliget er ensbetydende med at sagerne hos Vestre Landsret, retten i Lyngby, Forsyningstilsynet og hos
Energiklagenævnet indstilles, og vi kan sætte et endeligt punktum for vores mellemværende.
Forsyningstilsynet har den 7. maj 2020 henlagt sagen, med begrundelse i vores forligsaftale, det betyder
at vi nu kan afslutte hele sagsforløbet.

Varmepumpeprojektet på Hydrovej
Vi har året igennem haft en god varmeproduktion, erfaringerne fra det forløbne år viser, at der er nogle
tiltag der kan forbedre driften og føre til en mere sikker drift, dem er vi nu ved at få styr på, og vil sætte
de nødvendige tiltag i gang hurtigst muligt.

Bestyrelsens arbejde i det forgangne år
Bestyrelsen har i juni måned afholdt et én dags tema møde omhandlende strategi-mission og vision på
værket, såvel den fremtidige struktur for drift planlagdes, desuden afholdtes de månedlige
bestyrelsesmøde, såvel som deltagelse i lands- og regionsmøder hvor man på landsplan drøfter de
udfordringer der er, ved de nyligt vedtagne lovændringer.

AFSLUTNING:
Den vedtagne klimalov, om at reducere udledningen af CO2 og drivhusgasser med 70% frem til 2030
giver en række spørgsmål, der indbefatter hvorledes man vil inddrage fjernvarmen på lokal vis, dette
kræver et stort samarbejde mellem kommune og varmeværkerne, for at gennemføre
varmeplansprojekter, der er til fordel for nuværende og kommende forbrugere hos fjernvarmen.
Vi ser frem til nogle spændende år, og til at vi får en el-pris der kan gøre det muligt at udnytte den store
andel af vindmøllestrøm til at producere varme til en konkurrence dygtig pris.
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