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Siden sidst
Værket har kørt uden større problemer hele foråret. Vi har haft det årlige kedeleftersyn, hvilket ikke
gav anledning til bemærkninger.
Der har været lidt problemer med varmefremføringen til Lejet i de koldeste dage mellem jul og
nytår. Dette skyldtes telefonproblemer til pumpestationerne i Tisvilde.
Midt i maj vedtog Folketinget en ny energilov, der gav et barmarksværk som vort mulighed for at
etablere en biomassekedel, dvs. en kedel med halm, træflis eller træpiller som brændsel til erstatning af den dyrere gas, vi bruger i vores gaskedel, hvilket igen vil kunne reducere vores fjernvarmepris. Loven giver os mulighed for at installere en biomassekedel, der kan yde 1 MW svarende til
ca. 1/5 af, hvad vores nuværende gaskedel på ca. 5 MW kan yde. Bestyrelsen har siden arbejdet
med denne mulighed. De foreløbige undersøgelser viser, at det skal være en kedel til træflis, og vi
har bedt et rådgivende ingeniørfirma udarbejde et projekt for en sådan kedel for bl.a. at få belyst
økonomien.
Desuden arbejder bestyrelsen på at etablere et akkumuleringsanlæg i Tisvilde. Dette vil bestå at en
mindre akkumuleringstank med tilhørende styring og vil virke ved, at der akkumuleres varme i tanken, som hurtigt kan leveres til forbrugerne specielt nede i Lejet i de koldeste vinterperioder. Desuden skal anlægget muliggøre, at antallet af forbrugere kan udvides i Tisvildeområdet. Vi har haft
møder med Godhavn om placering og leje af jord, og vi har bedt en af vore rådgivere projektere et
anlæg.
Endelig er der for tiden stort fokus på anvendelse af store varmepumper i forbindelse med fjernvarmen til udjævning af udsvingene i el fra vindmøllerne. Der er oprettet et ”rejsehold”, der skal
rådgive fjernvarmeværkerne, og der vil kunne opnås finansiel støtte til etablering af store varmepumper. Vi har haft et møde med ”rejseholdet” om vore muligheder, når vi samtidig vil producere
varme fra et solfanger- og et kommende træflisanlæg.
Solfangeranlæg
Solfangeranlægget har fungeret tilfredsstillende hele foråret. Der er for året 1. juli 2014 – 30. juni
2015 produceret 3935 MWh eller 9 % mindre end sidste år. Det har givet os en besparelse i udgifterne til den samlede varmeproduktion på ca. 475.000 kr., eller ca. halvdelen af sidste års besparelse. Den mindre besparelse skyldes en lavere gaspris og den mindre solvarmeproduktion.
Generalforsamling
Årets generalforsamling afholdes tirsdag den 27. oktober kl. 19.30 på Sankt Helene i Tisvilde.
Foreløbigt årsregnskab 2014/15
Bestyrelsen har besluttet at reducere varmeprisen fra 600 kr./MWh til 500 kr./MWh. Derved fås et
foreløbigt regnskab for 2013/14, der er i balance mod et budgetteret underskud på 1, 3 mio. kr. Reduktionsmuligheden skyldes en større indtægt på el-produktionen. Det såkaldte el-grundbeløb har
været højere end forventet. Desuden har gasprisen været lavere end budgetteret.
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Der blev solgt en varmemængde på 12589 MWh mod sidste års 12008 MWh svarende til en stigning på 5 %. Ledningstabet har været på 31,5 %. Dette er 0,7 %-point lavere end sidste år, hvilket er
i god overensstemmelse med det højere varmesalg.
Budget 2015/16
I det kommende års budget er varmeprisen også reduceret fra 600 til 500kr./MWh (ex. moms). På
dette grundlag er der udarbejdet et budget for 2015/16, der viser et underskud på ca. 1,8 mio. kr..
Underskuddet giver en tilbagebetaling til forbrugerne af tidligere års overskud.
Årsopgørelse, takstblad og nyt acontobeløb
Der vedlægges årsopgørelse, nyt takstblad, nyt acontobeløb samt ny styringstabel.
Årsopgørelsen kan vise enten tilbage- eller efterbetaling. Tilbagebetalingen modregnes, og efterbetalingen tillægges i den nye fyringssæsons 1. rate, der forfalder til betaling den 10. september. For
andelshavere, hvis tilbagebetaling overstiger 1. rate, vil det overskydende beløb blive indsat på ens
konto via PBS eller ved bankoverførsel.
De nye acontobeløb er beregnet ud fra ovennævnte takstblad for 2015/16. Varmeprisen er som sagt
sat til 500 kr./MWh (ex moms). De øvrige takster er uændrede.
Hvis der er uoverensstemmelser mellem årsopgørelsen og dine egne aflæsninger af egen måler, eller
hvis du ønsker en nærmere forklaring på beregningen af det nye acontobeløb, beder vi dig kontakte
kontoret.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

