1

Beretning 2015/16 BHKV. D. 29. august.
Årets gang er meget præget af ombygning af vores halmværk.
For som sagt på sidste års generalforsamling, så gik vi straks i
gang med at søge tilladelserne til udvidelse af vores halmværk til
dobbelt kapasitet.
Det har været en noget langstrakt færd. Først skulle vi have
kommunen til at godkende et projektforslag for ombygning og
opgradering samt et projektforslag for rørledningerne som skulle
nedlægges til Bovlstrup og Hov.
Som tidligere nævnt fastholdt Borgmester og kommunaldirektør,
at der skulle laves en ny analyse for fjernvarme i hele Odder
kommune (fjernvarmeværkerne i oplandet tilsluttet Odder
varme) på trods af, at jeg fremlagde en helhedsplan som blev
lavet i 2010 bestilt af Odder kommune og -Varmeværk.
Denne helhedsplan med 8 forslag til hvordan vi kunne forsyne
hele kommunen. Planen var/er også med priser på. Ja, så ville
man (kommunaldirektøren) hellere selv lave en rapport til
165.000 kr. på trods af, at det var kommunen og Odder
Varmeværk, der havde bestilt 2010 rapporten. Så Byrådet blev
spurgt (rygdækning) om en ny helhedsplan om end i en mindre
målestok blev udarbejdet af Rambøl.
Denne rapport kom jo med den samme konklusion som den fra
2010, nemlig, at det ikke var rentabelt at gå til GØF og
Hundslund.
Strækningen Odder Hov kunne godt være rentabel. BHKV`s
projektforslag viste, at ”vores” projekt er billigere. (ikke meget,
men vi er stadig selv herre i huset)

Først derefter, i december måned begyndte forvaltningen at
arbejde med ”vores” projektforslag, hvilket først skulle i
forhøring og derefter i MTU og høring blandt borgerne.
HMN (som ikke skulle have været hørt på dette tidspunkt,
forhøringen) kom med indsigelse mod at vi opførte et 2 MWh.
De mente vi skulle bygge et nyt 1 MWh værk ved siden af det
eksisterende værk.
Vi måtte så i aktion for at finde argumenter for sammenlægning
af de ”to” værker vi havde tilladelse til. Fornuften sejrede så de
frafaldt deres indsigelse og kommunen kunne fortsætte deres
behandling af projektforslaget fra BHKV. Alt dette udløste jo
flere rådgiver timer, så vi har tilknyttet et rådgivningsfirma som
har lavet projektforslagene på både værk og rør.
Det udløste også nye krav fra Brandmyndigheden og
byggesagsbehandlingen til en pris på ca. 700.000 kr.
Vi fik byggetilladelsen sidst i april måned og forventede straks at
gå i gang med nedbrydning af det gl. værk og opførelse af et nyt
2 MWh værk.
Bygningsdelen har taget 1 måned mere at opføre end vi i første
omgang havde regnet med, kedel og river anlæg kom ind lige
inden ferieperioden, juli måned, så vi har ikke kunnet køre med
værket kontinuerligt før her i august. Vi har stået stille i 3 mdr.
med halmproduktionen.
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Rørnedlæggelses projektet er først behandlet i forvaltning og
Byråd efter at Halmværkets tilladelse er færdigbehandlet. Derfor
er godkendelsen først kommet på MTU - mødet 6. juni 2016.
Vi er nu i gang med nedlæggelse af rørene (det passer godt med
høsten, så vi ikke arbejder i høstmodent korn).

Diverse (tkr.)

116

Ekstra indtægt fra forkert afregning af storkunder

507

Vi har en mindre omlægning af ledningerne inde på gl. værk til
tankanlægget i Hou, så vi også kan fylde denne tank fra
Halmfyret.
Med udgangen af august/september håber vi, at alt kører efter
bogen. På nuværende tidspunkt har vi tilladelserne til drift af
halmværket.
Hvilket betyder, at vi nu har tilladelse til at producerer 16.756
MWh, hvilket giver en god mulighed for stor optimering af drift
og forsyningssikkerhed.

Det betyder, at vi har valgt ved budgetlægningen for 2016/17 at
holder fast i prisen på den variable varmepris på 48 øre for alm.
forbrugere og 43 øre for storforbrugere+ moms. Vi vil gerne køre
et år mere med den nuværende pris, da vi har brug for at få det
hele kørt ind og opgjort vores investeringer.

Årets gang for varmeværket har været meget turbulent og travlt
for både Varmemester og bestyrelsen. Her vil jeg gerne sige en
stor tak til næstformand Jens Markussen for det store arbejde han
har udført med byggetilsyn på bygningsdelen.
Vi kommer ud af året med et overskud på 1,549 mil. kr. hvilket
er 1.503.000 kr. mere end estimeret. Det skyldes hovedsagelig
følgende forhold:
Varelager af halm ej medtaget i estimat (tkr.)

423

Yderlig afgiftslempelse end estimeret (tkr.)

298

Besparelse renter (tkr.)

159

1.503

Vi har indgået en halmleverandørkontrakt på 5 år med 3 lokale
leverandører. Prisen er på samme niveau som tidligere kontrakter
dog med nogle opstramninger på kvaliteten og en lille sænkning
af opbevaringstillæget.
Vores lånebehov er 8 mil kr. som vi har beregnet til en rente på
1,4 % i projektforslaget. Vi har nu fået et lån på 8 mil kr. hos
kommunekredit til en rente på 0,7 % i 20 år. Og vi forventer at
anlægget + rør bliver på ca. 11,3 mil kr. alt i alt. Så mangler der
lidt vil den ”hurtigregnende” sige, dem har vi selv i kassen.
Regnskabet vil revisoren fremlægge sammen med budget for
næste år.
Vi har produceret det meste varme på halm indtil vi er begyndt at
bygge om. Herefter er der produceret varme på gas. Heldigvis er
gasprisen faldet det sidste år og der har jo været ”lidt” sommer i
år. Hvilket også har betydet billig gas.
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Der har ikke været større reparationer i indeværende års
produktion. Disse faktorer har gjort, at vi kan komme ud af året
med det gode resultat.
Vi har kontaktet DLG for en nedsættelse af Hallejen.
Jeg skrev sidste år, at der ikke er kommet endeligt svar i
skrivende stund på dette spørgsmål, det er der heller ikke lige nu
på trods af adskillige rykkere. Det skyldes måske at vi også
anmoder om genforhandling af kontrakten til en ny 20 års
periode. De har godkendt udvidelse på 20 år fra nu af, blot ikke
huslejenedsættelsen.
Der er intet nyt omkring den aftale vi har med regeringen om
standby penge for gas motorer frem til 2018. Denne aftale giver
os en indtægt på ca. 3 mil kr. som er skattepligtige. Vi forventer
at regeringen kommer med et udspil i løbet af 2016.
På nuværende tidspunkt har vi ingen intentioner om at udvidede
vores forsyningsområde. Måske kan det komme på tale at
udvidede området til også at omfatte Over Randlev. Dette kunne
være interessant hvis skolen er interesseret i fjernvarme.
Som tidligere omtalt er der kommet to klager over røg fra
skorstenen inden for de sidste år. Klagerne er også sendt til
kommunens miljøafdeling. De har været afholdt et åbenhus
arrangement hvor alle beboer fra både Boulstrup og Hov kunne
komme og se ”vores” varmeværk og samtidig få en gennemgang
af det nye varmeværk. Der kom ca. 15 – 17 borgere og fik en
gennemgang af det nye halmfyr med røgfilter indbygget. Der var

stor tilfredshed med det nye anlæg. Vi kan allerede nu sige, at
røgen i det nye fyr er blevet meget mindre synlig i lokalområdet.
Varmeværkets bestyrelsesarbejde startede i efteråret 1995. I
Januar 96 startede kontraktskrivningen.
d. 3. januar 1996 skrev jeg under på en varmeleveringskontrakt
til BHKV. 1. juni 1996 trådte der en ny lov i kraft om afregning
af El fra Kraftvarmeværker ( 3 leds tariffen).
I uge 41 1996 startede konverteringen af storforbrugere med
Hallen som den første. I uge 43 konverteres alm. forbrugere til
nettet.
I uge 46 startede gaskedlen og der var varme på nettet.
Vi underskrev kontrakt med leverandørerne af rørnettet,
boliginstallationer og varmeværket d. 20. marts på Strandgaarden
i Ajstrup. Derfor er nu 20 år siden vi startede BHKV op med et
Kraftvarmeanlæg på 7 storforbrugere 280 alm. forbrugere.
Vi havde flere opgaver med at få folk til at tegne sig for en
kontrakt med Varmeværket én af dem var: hvem ejer unitten?
Borgerne mente, at det skulle værket eje. Bestyrelsen besluttede
at det gjorde vi så, de første 20 år for de kunder som meldte sig
fra starten. Efter en 10 – 12 år har bestyrelsen besluttet, at
bygherren selv leverer og driver unitten.
Derfor er vi nu kommet dertil, at vi skal kigge på de første
kontrakter omkring unitten, for stopper ejerskabet på unitten d. 1.
januar 2017? Vi har ikke drøftet det internt i bestyrelsen endnu,
så indput modtages gerne.
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Fremtiden:
Fremtidens drift, er jo svær at spå om; men i bestyrelsen er der
enighed om, at vi nu har fået et meget bedre halmfyr
(professionelt) og en stor forsyningssikkerhed der tegner godt for
fremtiden. Vi kunne godt tænke os lidt mere klare udmeldinger
fra regeringens side omkring fremtidens varmeforsyning, Det er
jo store investeringer hver gang vi skal omstille os til fremtidens
varmeforsyning.
Det ville også være dejligt hvis vi kunne få samme varmepris
som i Odder. Lige nu ligger vi ca. 12 øre over på et parcelhuse
under 130 m2. Ved større huse bliver spændet mindre og over
205 m2 er spændet på de 12 øre udlignet.
Jeg vil nu læse et citat fra Dansk Fjernvarne op:
Hvad skal kraftvarmeværkerne satse på i fremtiden? Biomasse
eller varmepumper. I over et år har branchen ventet på et udspil
fra regeringen omkring kraftvarmeværkernes fremtid.

vandkraft. Det har længe været kendt, at der er brug for en
løsning, siger Kim Behnke i EnergiWatch.
Dansk Fjernvarme har sammen med Dansk Energi udarbejdet et
forslag til en løsningsplan, der kort fortalt går ud på at reducere
afgiftstrykket på el og en gradvis lempelse af kraftvarmekravet,
så det er muligt at udnytte den stigende mængde vindkraft i
fjernvarmen. Citat slut.
Jeg kan sige, at bestyrelsen arbejder hårdt for at få en stabil
varmeforsyning. Vi er en god sammentømret bestyrelse med
hver vores kompetencer som også gør stabiliteten god for
forbrugerne.
Vi forventer stadig ikke det store byggeboom næste år, men
håber jo hele tiden, at der vil ske noget på Havnen, på
Bøgelunden, på Strandparken og lidt i den ”gamle” bydel. (Olie
konverteringer) Kommunen arbejder lige nu på en udbygning på
havnen - gerne i etaper.

Og den endelige deadline nærmer sig. Ved udgangen af 2018
mister kraftvarmeværkerne under ét de 2,5 milliarder kroner,
som grundbeløbet udgør.

Vi har - og vil altid bestræbe os på - at betjene forbrugerne på
en høflig og venlig måde, for det er jer vi arbejder for.
Derfor er det vores politik, at varmepriserne skal afspejle de
faktiske omkostninger af værkets drift.

- Vi taler om ca. 300 kraftvarmeværker store som små, der skal
have investeret og ombygget deres anlæg. Foretager værkerne
sig ikke noget, vil varmeprisen i områderne stige med
gennemsnitligt 4.800 kroner, hvis fjernvarmekunderne alene skal
betale for at opretholde kraftvarmeanlæggene. Bidragene fra salg
af el er meget små, når der skal konkurreres med vindkraft og

Jeg vil gerne her sige tak til hele bestyrelsen, særlig til Henning
Madsen og Varmemesteren Lars Nielsen for et godt samarbejde i
det daglige og en stor indsats i det forløbende år.
Vi er stadig gode til at tage over for hinanden når det ”brændte”
på og opgaverne vi havde påtaget os er løst og lidt til. Ja, vi kan
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sige, de er også løst med entusiasme og energi for at driften af
BHKV løses bedst, billigst og med den nødvendige kvalitet.

Venlig hilsenElvin J. Hansen
Formand f. BHKV

