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Beretning 2012
Velkommen til jer alle her på Præstø Fjernvarmes 50. ordinære generalforsamling.
I er velkomne til at tage en sodavand eller en øl.
Valg af stemmetællere
Valg af ordstyrer
Lidt tal om året der er gået:
I regnskabsåret har der været holdt 6 bestyrelsesmøder, 1 ordinær samt 1 ekstraordinær
generalforsamling.
Det forløbne år, har været ca.11,6 % mildere end et normalt år. Graddagene har været 2676 mod
normalt 3036.
Mange forbrugere har derfor fået varmepenge tilbage.
Vi har købt 20.514 MWh mod budgetteret 22.000 MWh. Vi har solgt 15.758 MWh mod budgetteret
17.160mWh.
Varmetabet har således været på 23,2 %.
Vi har pr. 30.6.2012 664 forbrugere og 251.963 m3 rum mod sidste år 248.533 m3.
Det skyldes bl.a. at Havnevej 6 (Netto) er kommet på fra 1. juli 2011.
Der er etableret nyt fjernvarmestik til Ungdomsbyen ved Hallen. Vores transmissionsledning i
samme område er blevet omlagt grundet opførelse af Multicenter. Udgiften til denne flytning er
afholdt af Vordingborg Kommune. Der har været holdt en del møder i den forbindelse.

Energisparekrav
Energisparekrav: For 2010, 2011 og 2012 er det et krav, at vi skal ”spare” 343 MWh pr. år.
For 2013 og 2014 er kravet øget med 75 %, så vi skal ”spare”/købe 600 MWh pr. år.
Fra 2015 øges kravet med 100 %, ift.2012 kravet, så vi hvert år skal ”spare”/købe 686 MWh.
(171.500-240.100Kr)
I de foregående år har vi købt de fleste MWh af nogle store gartnerier via et konsulentfirma, da vi
ikke har mulighed for at ”hente” ovennævnte hos vores forbrugere. (Udskiftning af 7 vinduer giver
f.eks. 1,4 MWh). Den pålagte besparelse vil svare til udskiftning af over 3000 vinduer om året!!
Vi har købt disse MWh til en god pris. Vi har i indeværende regnskabsår betalt 250 kr. pr. MWh –
hvor vi tilbyder vores kunder 350 kr. pr. MWh.)
E.ON – samarbejdsaftale –
E.ON har igennem lang tid forsøgt at ændre prisstruktur fra afregning alene ud fra MWh forbruget
til at fakturering med en fastafgift og en variabelpris efter købet af MWh.
Præstø Fjernvarme har gjort indsigelser overfor dette, da vi ønsker at fortsætte med fakturering
alene efter den mænge MWh vi køber.
Ingen kontrakt bindinger til E.ON
Præstø Fjernvarme har i alle år efter E.ON’s overtagelse af værket hævdet, at vi ikke er kontraktligt
bundne til at aftage varme fra E.ON´s Kraftvarmeværk.
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Vi har i indeværende år skriftligt forespurgt Vordingborg Kommune, om de har kendskab til en
kontraktlig binding. Vordingborg Kommune har ikke dokumenter, som omtaler en kontrakt imellem
Præstø Fjernvarme og E.ON
I skrivelse fra E.ON den 21.09.12 begrunder E.ON de ”høje” priser med at der ikke er nogen
varmeleveringsaftale med Præstø Fjernvarme.
Altså INGEN kontraktlig binding til E.ON!!

Projekt: Grundvandsvarme
Grundvandspumpeanlæg som primær varmeforsyning

Projektansøgning

-

Forundersøgelser og boretilladelser – er givet fra Vordingborg Kommune
Den 31.10.11 blev der afholdt en Ekstraordinær generalforsamling, hvor det blev besluttet at
fortsætter med projektet.
Stemmeafgivelse: 134 afgivne stemmer, 124 for at forsætte, 10 imod og 3 blanke

Herefter er arbejdsgangen:
- Bestyrelsen besluttede at indgå rådgiveraftale med PlanEnergi.
- Den endelige aftale blev underskrevet den 19. marts 2012.
- Projektansøgning blev sendt til Vordingborg Kommune for myndighedsgodkendelse i juni
2012
Vordingborg Kommunes sagsbehandlede midt i sommerperioden. Derefter blev projektet sendt i
offentlig høring med svarfrist til den 14.08.12
E.ON havde indsigelser overfor, at der i projektet var planlagt en spidsbelastningskedel med
bioolie.
(Høringssvar fra E.ON – med protest overfor at der i projektet var anvist et bioolie kedel til
spidsbelastning. Se evt. Lovtidende 12.07 2012)
-

Projektbeskrivelsen blev rettet til og sendt til i Vordingborg Kommune.
Sagsbehandling og indstillingen udføres af COWI, som er ansat som konsulenter af
Vordingborg Kommune til dette arbejde.
Projektet er netop her den 28.11.12 blevet godkendt i Miljø- og Klimaudvalget.
Projektet kommer i offentlig høring fra i morgen, med frist til den 28.12.2012 – og vil
formenligt blive slutbehandlet i Klima- og Miljøudvalget i februar 2013.
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Møder og samarbejde med Vordingborgkommune
Under hele forløbet har vi været i kontakt med Vordingborg Kommune, dels for at orientere dem
om projektet, dels for at bruge Kommunen som rådgiver. Det er besparende i planlægningsfasen at
kende til hvilke krav, kommunen har i forhold til projektgennemførelsen.
Selvevalueringskrav
Ifølge varmeforsyningsloven er alle fjernvarmeværker i Danmark blevet pålagt, at et uvildigt
revisionsfirma skal udarbejde en erklæring om, hvorvidt, varmeforsyningens priseftervisninger,
budgetter og andre oplysninger for årene 2008/09, 2009/10 og 2010/11 er i overensstemmelse med
kapitel 4 i lov om varmeforsyning for så vidt angår hovedområderne i
selvevalueringsbekendtgørelsens bilag 2.
Evalueringen er udført af Revisionsfirmaet Baierholm.
Der har været enkelte rettelser omkring over-/underdækning, samt afskrivning af småanskaffelser.
Revisors konklusion udtrykker klart, at vores regnskabsførelse – regnskaber og budgetter er i orden.
Bestyrelsen har gennemført en mindre rokade, da Mogens Jensen på grund af sit helbred har ønsket
at skifte fra at være bestyrelsesmedlem til at være suppleant. Lotte Grønholm er indtrådt som
bestyrelsesmedlem den 18.okt. 2012.
Ny mere tidssvarende hjemmeside er under planlægning i det nye år - 2013

