Generalforsamling ved Padborg Fjernvarme d. 6.10.2015 på Bov kro.
Bestyrelsens beretning for varmeåret 2014/2015.
Kære andelshavere - forbrugere og interessenter.
Velkommen til dette års generalforsamling. Det er rart at se, at - I -er nysgerrige og har interesse for jeres
forsyningsselskab.
Det er et sundhedstegn, at I forholder jer til noget, mange ellers tager for givet: Hvad arbejder vores selskab
med? Og hvorfor skrues der på taksterne? Og hvorfor graver man så mange steder?
Det er alt sammen spørgsmål, som vi vil forsøge at svare på, når vi skal kigge tilbage på varmesæsonen
2014/15. Det kan for håbenligt være afsættet til en god dialog i løbet af generalforsamlingen. Det vil vi se
frem til.
Lad mig starte langt væk fra vores vante græsgange.
Nemlig ”Christiansborg” – hvor fjernvarmesektoren har fået ny minister. Dansk Fjernvarmes hidtidige
næstformand. Lars Chr. Lilleholt.
Regeringen har ved sin tiltræden valgt at flytte boligpolitikken ud af ministeriet for i stedet at samle hele
forsyningsområdet et sted. Det kan give god mening.
Hvilke rammebetingelser er der i vente.
Finanslovsforhandlingen bliver første retningsgivende udspil, som reelt viser hvilke muligheder og samspil
der åbnes op for imellem de tre non-profitregulerede områder: Vand, Varme og affald.
Non profit-princippet er ikke planøkonomi men beskyttelse af kunderne. Overskud eller effektiviseringer på
driften vil således tilfalde ejerne, som er andelshaverne og kunderne – ja os alle sammen.
Som nævnt i tidligere beretninger oplever vi I Danmark i disse år, en hastig udvikling i Grøn omstilling.
Lokomotivet er spændt for og suser afsted igennem landsdelene med en bølge af vedvarende
energiomstillinger, som snart vil overhale de politiske mål fra Energiaftalen 2012-2020, om en reduktion af
bruttoenergiforbruget i 2020 på 12% i forhold til 2006, og omstilling til 35% vedvarende energi i 2020.
Spændende bliver det om Ministeren skubber den grønne omstilling til hjørne, for at drejer på andre
vækstknapper. Kabalen er kendt for hele forsyningsbranchen. Fjernes afgifter på det ene område skal
økonomien findes på et andet område.
I Dansk fjernvarme er vi klar – til det fortsatte arbejde med at gøre energisystemet mere grøn og mere
samfundsøkonomisk.
Kabalen kan løses ved 3 små greb: lempelsen af PSO afgiften, sænkelse af net-tarifferne til strøm til store
varmepumper samt åbne for at første års produktion ved varmepumper indgår lovpligtig som
energibesparelse.
Uden den store afgiftsrevolution, retter forslaget fokus på spildvarme som udgør 10% af Danmarks
varmebehov, som kan udnyttes ved brug af vindmøllestrøm i varmepumpeløsninger, i stedet for at blive
solgt som billig eksport. Udtaler Direktøren for Dansk Fjernvarme Kim Mortensen.
Hvad betyder alt dette for Padborg Fjernvarme.
Såfremt det skulle blive aktuelt med disse lempelser på PSO samt el afgift til varmepumpe, vil det åbne for
langt højere grad af udnyttelse af overskudsvarme fra Industrien i Padborg.
Bestyrelsens strategi på fremtidssikring af Padborg Fjernvarme på de 3 hovedområder;
Varmeproduktionspris, udvidelse af forsyningsområdet samt driftsoptimeringer, har i dette årsregnskab
været indfriet i en række delmål.
I målsætningen om at stabilisere produktionsprisen, er der forstsat fokus på at sænke ledningstabet til 20%,
ud fra en udgangspunkt på godt 28%. Årsregnskabet viser et resultat på 24,55%, hvilket er er godt resultat.

I forventning til endnu et dyk i den rigtige retning, er vi optimistiske. Dels er vi endnu ikke i mål med fuld
udnyttelse af vores nye styringsanlæg SRO, dels tror vi på at vores ledningsrenovering på Centrumsgade vil
bibringe et forbedret resultat.
Et andet spændende projekt som personalet har udtænkt, er efterisolering af vores godt 62 brønde, hvor
ventilerne står u-isoleret. Foreløbige estimater tyder på at vi her, for - få midler kan indhente godt 1% i
ledningstab, hvis værdi langt overstiger investeringen.
Solvarme projektet.
På sidste års generalforsamling, fik bestyrelsen bemyndigelse til at arbejde videre med det udarbejdede
projektforslag fra Rambøll på 32, 8 mio. kr. inkl. Jordkøb, 15.000 m2 solpaneler, teknikbygning samt en
akkumuleringstank.
Siden er der sket meget. På årets sidste dag indgik Padborg Fjernvarme aftale med Aabenraa Kommune
omkring køb af 2 matrikler, Spølbækvej 28.000 m2, samt på Visherredsvej på 39.300 m2.
11. marts blev der indgået kontrakt med Tjæreborg industri, efter at vores projektudkast havde været i
udbud. Kontrakten indeholder teknikbygning med veksler placeret på Spølbækvej, samt 2600 m3
akkumuleringstank, samt rørledningsarbejdet fra hovedledning til og på Solfeltet.
d. 10 april blev der indgået aftale med ARCON Solar om levering og opsætning af 13.683 m2 solpaneler.
Solprojektet ventes klar til indvielse til marts 2016, når soltimerne gør det muligt at indkøre anlægget.
Økonomien på Solprojektet.
Det endelige projekt som gennemføres er ændret lidt undervejs, dels Jordkøb hvor lokalplangrundlag betød
at Padborg Fjernvarme blev nød til at købe ekstra 2,6 ha, og dels er der indregnet noget rørledninger til et
sideløbende overskudsvarmeprojekt, når vi nu alligevel havde gravet vejen op. Disse 2 ekstra udlæg udgør
dels 1.588.200 kr. for jord til henlæggelse til senere projekt samt omtalt ekstra rør til 496.000 kr.
De væsentlige ændringer er at vi opsætte 13.683 m2 solpaneler, imod de 15.000 m2. som forslaget lød på.
Baggrunden for at vi sætter færre op er at vi har øget rækkeafstanden og derved er færre, men til gengæld
opnås mindre skygge i de tidlige forår og sene efterår, og en længere produktions periode.
Akkumuleringstanken har vi valgt lidt større end i første omgang, for at have kapacitet til store varmedage
samtidig have plads til overskudsvarme, og minimum natkøling.
Bygningen er udført til aktuelt behov, med mulighed for at bygge videre på. I det foreløbige projekt er der
foretaget nogle fravalg og tilvalg, som afstedkommer at Solprojektet alene til d.d udgør 31.323.903 kr. Det
er 1.476.000 kr. under projektforslaget.
Det grønne regnskab.
Den årlige energiomsætning er beregnet ud fra et varmebehov på 44.272 mwh. at fordele sig i produktionen
ved: Solvarme 6.985 mwh. 15,77 %, Overskudsvarme 6.503 mwh. 14,6 %, varme fra Flensborg 30.784 mwh.
69,5 %. Det viser et grønt regnskab hvor Padborg Fjernvarme`s omstilling til vedvarende energi inden 2017
udgør knap 31%, hvilket er et resultat som vi kan være stolte af.
Overskudvarme på vej til kontrakt.
Det forventes at arbejdet med mulighed for overskudsvarme fra 2 erhvervsvirksomheder i Padborg, er så
vidt at der kan indgås kontrakt inden årsskiftet.
Samlet set beløber de grønne projekter sig op i ca. 34 mio. kr. En investering som stabilisere varme
produktionsprisen frem i kontraktperioderne.
Hvorfor stiger den faste afgift så i det nye regnskabs år!
Bestyrelsen indstiller at varme prisen fastholdes på nuværende niveau på de 395 kr. Målerafgift fastholdes
på 310 kr. den faste afgift på m2. indstilles til at stige med 3 kr. fra 16 kr. til 19 kr. m2.

Baggrunden er at selskabet bliver mødt med store rente og afskrivninger, på solprojektet i kommende
regnskabsår, og solproduktionen først vil give afkast i regnskabet efterfølgende.
Fastafgift er en drøftelse værd. Som udviklingsgrafen viser, påvirker den faste afgift forskelligt på bolig
typerne 71 m2 og 130 m2 ejendomme. bestyrelsen er meget opmærksom herpå på.
Hvorimod udviklingen af mwh prisen, siden 2007 har været mere stabil.
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Gennemførte projekter.
Som tidligere nævnt har vi afsluttet renoveringen af Centrumsgade i 2 etaper, samt 2 ledningsbud.
Vores forsyningsområde er udvidet med knap 1100 m2. således vi er oppe på 283.393 m2, så drypvis kobles
de sidste inden for nuværende forsyningsområde sig på.
Arbejdet med udvidelse af forsyningsområdet kan blive kommende års projekter.
Allerede i indeværende sæson, er der arbejdet med udvidelse muligheder. Flere industrivirksomheder har
vist interesse og investeret i konsulentbistand og energirådgivning, da disse også er under pres for
energioptimering.
Et andet område som kan blive aktuel, er et boligområde i Smedeby, hvor Bolig Syd har vist interesse for
evt. at komme med i forsyningsområdet. Potentialet i hele dette område dækker over ca. 14.000 m2
boligareal, med et forventet varmebehov på ca. 2.000 mwh.
Frøslev er ikke glemt. Netop erfaringer herfra har lært os at projekter inden 2021 hvor Dong`s monopol
ophører er at nye projekter kræver en større masse, hvor der kan opnås en samlet accept for aftale.

Det 3 fokusområde er ”driftsoptimering”, som bestyrelsen og personalet målrettet arbejde med.
Vi har indgået aftale med Stadtwerke omkring at gøre brug af deres kapacitets når de alligevel overflyver
deres ledningsnet for måling af utætheder, samtidig at flyver forbi Padborg. Derved kan vi reducere vores
udgifter på dette område og samtidig opnå bedre måleresultat.
Til trods for at vi de seneste år har effektiviseret vores drift i selskabet, er vi endnu ikke i mål. Regeringens
målsætning pålægger Danske forsyningsselskaber herunder fjernvarmen 0,3 mia kr. i effektivisering frem
til 2020. Hertil kommer de energibesparelser som området i forvejen er pålagt med godt 3 mia. kr. frem til
2020, i Padborg tal er det knap 700.000 årligt.
Effektiviseringer igennem samarbejde imellem de øvrige forsyninger i klyngen, Vand og affald.
I Padborg har vi et godt samarbejde med de øvrige nabo forsyningsselskaber, samarbejder som vi ser stor
fremtidspotentialer i.
Årsregnskabet kommer vi til efterfølgende. Resultatet er opgjort efter endnu en mild vinter, og med en øget
driftsudgift på personale siden, som led i en glidende personale oplæring, hvor vi har kørt med en ekstra
medarbejde i den daglige drift.
Padborg Fjernvarme beskæftiger 4 faste medarbejdere under ledelse af Reimer Hansen. Vores mange årige
vagtafløser John Otzen er fastansat pr.1.5 2015. I vagtholdet indgår John Klietsch.
D. 15 sept. 2015 kunne Padborg Fjernvarme markere vores varmemesters 40 års jubilæumsdag. På hele
selskabets vegne skal endnu engang lyde en stor tillykke og en tak til dig Reimer for en trofast indsats
igennem alle år til gavn og glæde for selskabets forbrugere. Reimer har i sommer meddelt bestyrelsen at
han har valgt at fratræde sin stilling pr. 31.1. 2016 og overlade vagten til næste generation. Jeg vil benytte
generalforsamlingens anledning til officielt at sige dig en stor tak for din indsats for selskabet. 40,5 års
ansættelse er lang tid samme sted, som godt nok har det krævet 7 formænd og mange
bestyrelsesmedlemmer, men det er en fortælling om en historisk rejse i fjernvarmens udvikling i Padborg
hvor du har været med det meste af vejen.
Tak til bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde, Vores fælles strategier og målsætninger, begynder at vise
resultat. Der skal også lyde en speciel tak til vores bestyrelsesmedlem Jeanette Villadsen for en god indsats
for selskabet. Jeannet er fraflyttet forsyningsområdet, og er derfor udtrådt af bestyrelsen i sommers. Tak til
John Andersen som indtrådte som suppleant i stedet.
Til vore mange samarbejdspartnere – ikke mindst vores Revisor Sønderjyllands Revision, Tjæreborg
Industri, Entreprenør Henrik Schmidt, Sydbank og Stadwerke Flensborg, vil jeg afslutte min beretning med
på selskabets vegne at sige tak for et godt og konstruktivt samarbejde.

Dagsordenens Pkt. 5. Investeringsoversigt.
Bestyrelsen anbefaler kommende projekter.
1. Måleropdateringer. Batteriskift udskiftning af målere.
2. Solvarmeprojekt
3. Overskudsvarmeprojekt.

