Generalforsamling ved Padborg Fjernvarme den 9. marts 2020 på Bov kro.
Bestyrelsens beretning for varmeåret 1. januar 2019 – 31.12. 2019.
Kære andelshavere - forbrugere og interessenter - Endnu engang velkommen til generalforsamling i
Padborg fjernvarme.
Jeg vil indlede beretningen for 2019 med forventninger til fremtiden; med overskriften:
100% Grøn Varme i 2030 er muligt!
– hvis myndighedernes reguleringer fremadrettet basseres på tillid og samspil.
I Padborg fjernvarme har vi været drevet af den grønne omstilling siden 2012 – hvor ønsket om en
grønnere profil blev rejst her i salen.
Siden har vi investeret i den ene optimering efter den anden. Først en digitalisering samt overvågning
af vores forsyningsprocesser, efterfulgt af solvarme samt overskudsvarmeprojekter fra Claus Sørensen
samt Agri-Nord Cold.
Resultatet af den foreløbige grønne omstilling, er at hver 3 forbrugere i 2019, blev opvarmet co2
neutralt fra Padborg fjernvarme – det kan vi faktisk være ret så stolte af. Et stort skridt er taget - men
vi er langt fra mål.
Folketinget har forpligtet Danmark til at reducere vores samlede CO2 udledning i 2030 med 70%, og
helt neutralt i 2050. I disse ambitioner spiller fjernvarme og el sektoren en stor rolle.
Samspillet imellem forsyningsbranchen, kan højne tempoet for den grønne omstilling, og her kan især
fjernvarmens kapacitet udnyttes bedre, dels som energilagre dels indbyder den gode infrastruktur til
uudnyttet potentialer.
Største ønske fra fjernvarmens side er, at Danmark ændrer forsyningsstrategi.
Håbet er at der ud af klimaloven, udspringer sig en klar strategi for en ”grøn boligopvarmning” i
Danmark.
En strategi med mere fleksibel og tillidsbasseret regulering, der
investeringerne hos forbrugerne, kommunerne, selskaber og investorer.
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Boliger som ligger i og lige udenfor det eksisterende fjernvarmenet, bør konverteres til fjernvarme.
Varmen stiller ikke spørgsmål til hvor den kommer fra - om der er fra overskudsvind, solvarme, eller
geotermi.
Som formand ynder jeg at sige - jo mindre varme vi sælger – jo bedre er det for den enkelte
forbruger.
Den grønne omstilling handler ikke kun om varmeproduktionen, det handler i lige så høj grad om
hvordan vi udnytter den, både som selskab samt som forbrugere.
Netop forbruget er vi meget opmærksomme på, og følger den dagligt. Ikke bare har vi som tidligere
nævnt investeret i digitalisering af forbrugsprocessen, vi følger også op hos den enkelte, når vi ser et
unormalt forbrug.
I september 2019 lancerede bestyrelsen en ny motivationstarif. Gældende fra 1. januar 2020.
Det nye tiltag, er ønsket om en mere retfærdig afregningsmodel for de forbrugere som tidligere havde
svært ved at overholde afkølingen på 25 grader i deres returvand.
Tariffen basseres nu på muligheden for den enkelte, hvor der tages højde for hvor på ledningsnettet de
er tilsluttet, og med udgangspunkt i fremløbstemperaturen. Jo højere fremløbstemperatur jo lavere
returvandstemperatur.

Ved Padborg fjernvarme råder vi over ca. 60 km ledningsnet. Vedligeholdelse samt udskiftning, er en
vigtigt post i selskabets kommende budgetplanlægning. Vi estimerer et gennemsnitlig udskiftnings flow
på ca. 1 km årligt de næste mange år. Dette forventer vi er en udgift på ca. 1 mio. kr. årligt.
Årsregnskabet for 2019 er det første hele regnskabsår efter vi ændrede regnskabsperiode i 2018.
Overgangen til betaling hvert 2 måned, har indfriet vores forventninger i bogholderiet – og vi har lyttet
os til at forbrugerne har taget godt imod ændringen.
2019 har igen været et travlt år, hvor aktivitetsniveauet har været højt. Dels blev sagen i Energi
klageankenævnet omkring Smedebyprojektet afgjort efter mere end 2 år.
Desværre faldt afgørelsen ikke til vores fordel, ide nævnet omstødte Aabenraa kommunes godkendelse
af projektet ved at hjemsende godkendelsen.
Projektet indfriede ellers de af statens krav, som et projektforslag skal opfylde. Ankens sidste strå som
anklager rejste, var at varmekøbsprisen fra Stadtwerke, ifølge nuværende kontrakt max. Kan forhøjes
med 1,5 % årligt, under aftaleforudsætninger. Den nuværende kontrakt er bindende til 2021 –
Klageankenævnet gav klager medhold i at denne var en usikkerhed for projektet efter 2021.
Bestyrelsen har taget afgørelsen til efterretning.
Som, i sikkert har kunnet læse, har vi været i tæt dialog og drøftelse med Arla koncernen i Kruså et
stykke tid.
I samarbejde med udviklingsråd Sønderjylland har vi deltaget i flere møder med Arla, som har vist stor
velvilje til at deres spildevand bliver genanvendt frem for at varme fjorden op.
Aftalen er ret simpel, Padborg Fjernvarme forestår 100 % investeringsomkostningerne imod at måtte
benytte overskudsvarmen fra spildevandet uden beregning.
Bestyrelsen besluttede at udarbejde et projektforslag som blev godkendt af kommunen i 2019.
Projektet har været i høring uden bemærkninger.
Projektet indeholder en investering på 3 km. Ledningsnet fra Arla til fjernvarmens ledning ved
lyreskovskolen, samt investering i en flytbar container, hvor varmepumpe samt teknik er samlet.
Padborg fjernvarme har indgået aftale med Arla om frit at aftage spilvarmen ligesom det er aftalt at
fjernvarmen betaler leje for placering af container.
Beregningerne viser at projektet kan levere ca. 6000. mwh varme. Besparelsen ved mindre køb hos
Stadtwerke kan finansiere hele teknikdelen, imens de 3 km. Ledningsnet låne-optages som med
afskrivning som øvrige ledningsnet.
Den foreløbige samlet anlægspris forventes at ligge omkring 15 mio. kr.
Arla har efterfølgende forespurgt, om Padborg fjernvarme kunne være interesseret i at indgå en aftale
om procesvarme fra deres luftkoncentrator, en model som vi kender fra vores frysehuse aftaler. Dette
arbejdes der med som et sidespor.
Bestyrelsen forudser med ledningsforbindelsen til Kruså, at forespørgslen om konvertering til
fjernvarmen vil blive stor.
I projektplanlægningen forventes en tilkobling samt indkøring i uge 43. 2020. Med yderligere 7000
MWh. Genbrugsvarme udgør den grønne varme samlet set i 2020 ca. 18.000 MWh.
I betragtning af at vi i 2019 har solgt ca. 30.000 MWh. – vil vores grønne omstilling tage et
kvantespring i den rigtige retning.

Årsregnskabet 2019.
Selskabsøkonomisk kom vi ud af 2019 som budgetteret. Resultatet som vores revisor senere vil
gennemgå, vil vise at vi ”teknisk”, kom ud med et overskud på godt 400.000 kr. Det er der en speciel
forklaring på.
Årsregnskabet viser ledningstab på 25,27 %, hvilket er så godt som budgetteret.
Samlet set har vi måttet konstatere at især varmeprisstigningerne fra Stadtwerke over de sidste 6 år,
er steget med godt 30 kr. pr. MWh. Hidtil har vi kunnet imødegå den forhøjede pris fra Flensborg, ved
at reducere vores drift.
Bestyrelsen har besluttet at tilpasse udgiftspresset, ved at lade MWh. prisen stige fra 395 til 410 kr.
samt m2. prisen fra 19 kr. til 20 kr. fra 1. januar 2020.
Som opfølgning på disse drøftelser har bestyrelsen været i dialog med Stadtwerke, omkring en
kontraktdrøftelse, som der er indgået aftale om vil forløbe hen over 2020.
Med varmepris historikken og seneste prisforhøjelse i 2010, håber vi forsamlingens opbakning til
bestyrelsens beslutning.
Arbejdet med udskiftning af målere til den nye version er ved at være afsluttet. 2020 vil alle være
opkoblet, således den enkelte forbrugere kan aflæse vi telefon eller pc. Ligesom personalet kan følge
forbruget online.
Hvor vi tidligere afsatte 14 dage til aflæsning – håndteres digitalt straks.
Under generalforsamlingens pkt. 5 - investeringsoversigten, vil bestyrelsen indstille til 3
driftsinvesteringer i 2020. Renovering af Valsbølgade i 2020. Nyt tag på lagerhallen samt et
nødstrømsanlæg til Solanlægget.
Som selskab er det vigtigt at være forberedt på fremtiden – og følge med i hvad der sker lokalt –
ligesom de udmeldinger der kommer fra Aabenraa kommune.
Aabenraa Kommune har besluttet en større investering i frøslevlejren hvor energioptimering spiller en
stor rolle. Kommunen har tidligere udtrykt ønske om muligheden for opvarmning ved fjernvarme.
Ud over lejrskolen med ca. 100 elever – er der ca. 1200 overnatninger i de øvrige barakker under
forsvaret årligt.
En anden spændende udvikling, er det nye erhvervsområde vest for E45 – hvor vi lytter os til flere
aktiviteter – hvem ved hvad der følger med af muligheder – vi følger udviklingen.
Afslutningsvis vil jeg rette en stor tak til den øvrige bestyrelse og medarbejderne for et rigtig godt og
inspirerende samarbejde.
Der skal også lyde en stor tak til vore mange samarbejdspartnere – ikke mindst vores Revisor
Sønderjyllands Revision, Tjæreborg Industri, Entreprenør Henrik Schmidt, Sydbank og Stadtwerke
Flensborg.

Dagsordenens Pkt. 5. Investeringsoversigt.
Bestyrelsen anbefaler kommende projekter.
1. Ledningsrenovering 0,7 mio. kr.
2. Udskiftning af tag på Lagerhal (140.000 kr. )
3. Investering i nødstrømsanlæg Sol. (400.000 kr.)

