Beretning
for
Ordinær generalforsamling den 30. april 2019
i
Langå Varmeværk A.m.b.a.

1. Indledning
Jeg vil som tidligere år, byde alle velkommen og forsøge at give generalforsamlingens
deltagere en fyldestgørende beretning på henholdsvis årets aktiviteter samt Langå
Varmeværks nuværende status.
Vedrørende årets aktiviteter har der været fokus på optimering af solfangeranlæg, nye
forsyningsområder samt den afsluttende udskiftning af målere. Ligeledes har der gennem
året været stor fokus på at finde løsninger til at imødegå bortfald af grundbeløbet.
Værkets mellemværende omkring naboforhold ved påståede lysgener fra værkets
solfangeranlæg på Randersvej er i 2018 endelig blevet afsluttet. Dette vil jeg nærmere
komme tilbage til senere i beretningen.
Regnskabet for 2018 har været tilgængelig på værkets hjemmeside siden den 10. april
2019.
I 2018 har vi kunnet aflevere et positivt regnskab, som nærmere gennemgås senere i
dagsordenen.

2. Værkets organisering og personale
Administrationen

Driften

Administrator Marianne Tødt
Afløser
Bente Frandsen

Driftsleder
Driftsassistent
Driftsassistent

Bestyrelsen (konstitueret april 2018)
Formand
Næstformand
Øvrige medlemmer
Udvalgsgrupper

Steen Krogsdal
Kurt Vilstrup
Ejnar Kalstrup
Lars Hjørnholt
Jens Riis
Ebbe Münster

Ledningsudvalg

Blev nedlagt i 2018.

REFER - udvalg

Kurt Vilstrup
Ebbe Münster
Hans Jørgen Hansen
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Hans Jørgen Hansen
Erik Christensen
Poul Hvid Christensen

3. Forbrugerudvikling
Nøgletal
Forbrugerantal

2018
876

Tilvækst stk.
5 huse

I året 2018 fik vi etableret ledninger og stikledninger til en ny udstykning for 20 boliger ved
Brorsonsvej. Året har budt på tilgang, af 5 nye forbrugere til Langå Varmeværk.
For indeværende år 2019 har vi budgetteret med 25 nye forbrugere heraf er 21 allerede
tilsluttet.
Desuden arbejder vi i øjeblikket med en henvendelse i forbindelse med en udstykning af
24 grunde / boliger (Grøndhøj) ved Gydevej.

4. Forventninger vedrørende varmeprisudvikling
Nøgletal/år
Salgspris pr. MWh
excl. moms.

2013
550

2014
550

2015
475

2016
425

2017
400

2018
400

2019
475

Vi har gennem de senere år omtalt bortfald af grundbeløbet og hvilke økonomiske
konsekvenser det vil kunne medføre for forbrugerne i Langå Varmeværk. På værkets
hjemmeside har vi nærmere redegjort for dette forhold.
Det var med udgangen af 2018, at vi mistede grundbeløbet (den store del), den sidste del
bortfalder ved udgangen af 2019.
Bestyrelsen varslede allerede for et år siden med at varmeprisen kunne forventes at stige
med ca. 3.500 kr. pr. husstand over 2 til 3 år for et gennemsnitshus, og det er i den
sammenhæng varmeprisen er sat op fra 2018 til 2019.
Hvad har vi så gjort af tiltag for at imødegå ovennævnte yderligere prisstigninger i
fremtiden på vores varmepris.
Langå Varmeværk har længe ageret proaktivt, senest med opførelse af solvarmeanlæg,
som både er med til at sikre billig varme og et grønnere regnskab, men som også er et led
i den mere langsigtet strategi om at anvende de forskellige brændsler, som står til vore
disposition.
Og det er i fortsættelse heraf, at vi i 2016 sluttede os sammen med ca. 24 andre selskaber
i ELENA-ordningen under den Europæiske Investeringsbank (gennem Region Midt). Dette
resulterede i, at der i 2018 blev iværksat en screening af, hvilke muligheder værket stod
med i den langsigtede planlægning. Screeningsrapporten konkluderede netop, at det var
varmepumperne, som repræsenterede det største besparelsespotentiale.
Med baggrund i screeningsrapporten udarbejdet af Rambøll, har vi efterfølgende igangsat
udarbejdelse af et projektgrundlag for udvidelse af varmeværkets produktionsanlæg med
en varmepumpe baseret på el, som skal kunne levere 3 MW.
Etablering af et nyt varmeforsyningsanlæg med varmepumpe forventes afsluttet og idriftsat
inden udgangen af 2020.
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Tilskud til kommende projekt:
 Vi har gennem REFER fået tilsagn om tilskud til delvis dækning af vores
rådgivningsudgifter.
 Vi har efter ansøgning hos Energistyrelsen fået tilsagn om tilskud på 2 mio. kr., da
vores projekt blev anset som et af de bedre tiltag i blandt de aktuelle ansøgerne.
Med bortfaldet af grundbeløbet er der fra regeringens side samtidig foretaget følgende
tiltag:
 Reducering af elvarmeafgiften med ca. 15 øre fra 2021.
 Reducering af elafgiften fra 2019 til 2025.
 Afskaffelse af PSO afgiften
 Produktionsbindinger (kraftvarmekravet) ophørte per 1.01.2019.
Vi må dog desværre fortsat regne med, at der kan indgås nye politiske energitiltag / aftaler
(evt. ny regering) som kan få konsekvenser for værkets afregningspris.

5. Orientering vedrørende Langå Varmeværks drift
Driftsmæssigt er året 2018 afviklet uden større problemer. Året har budt på optimale
betingelser for vort nye solfanger anlæg, hvilket har betydet, at vi har nået ca.115% if. til
den budgetterede solvarme. Dette hænger selvfølgelig sammen med den fantastiske
sommer sidste år, og som alle sikkert ved var det ikke alene værkets forbrugere som nød
godt af solvarmen men også Langå Idrætscenter, hvor vi i perioder hævede temperaturen
gevaldigt via overskudsvarme fra solfangeranlægget. Samtidig bød året trods alle
forudsigelser på rimelige elpriser som gjorde det muligt at erstatte planlagt kedeldrift med
kraftvarme motordrift alt i alt positivt for værket.
Værkets medarbejdere har i året udført stikledninger både i Langå, Værum-Ørum og
Laurbjerg samt hovedledningsarbejder.
Vedrørende gennemførte / planlagte aktiviteter for sæsonen 2018/2019.
Prioritet
1
2
3
4

Tidspunkt
09 - 2018
10 - 2018
2018
2019

Område
Udskiftning af måler f. radio aflæsning
Opstartet med radioaflæsning
Ny hovedledning Gydevej/Brorsonsvej
Indførsel af motivationstarif

Status
Afsluttet i 2018
Igangværende
Afsluttet i 2018
Igangsat 2019

Vi har som nævnt på generalforsamlingen sidste år opstartet med en månedlig
fjernaflæsning af alle forbrugere for registrering af returtemperaturen hos den enkelte
forbruger. Der er indført en motivationsafgift, som skal medvirke til at returtemperaturen til
værket sænkes, og dermed en bedre økonomi for alle forbrugere. Dette kan nærmere
studeres på vores hjemmeside i prisbladet.
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Regeringen har varslet varmeværkerne om:
POLSKA – pris og levetidskatalog.
Ny regulering af fjernvarmeområdet, hvor benchmarking og indtægtsrammer står centralt.
Nye regler for henlæggelser.
Persondataforordning, som er trådt i kraft.

6. Orientering vedrørende samarbejdet med øvrige værker
Vedrørende vores samarbejdsaftaler med Mejlby, Laurbjerg og Værum-Ørum Kraftvarmeværker er disse uforandret i forhold til tidligere. Stadig med et godt samarbejde.
Vi udnytter fortsat den synergieffekt med indhentning af fælles kontrakter på dels telefon,
gas, forsikring, persondataforordning (sikre mails), aflæsningsudstyr, etc.

7. Solvarmeprojekt
Solvarmeprojektet er klar til at modtage et nyt forhåbentligt super solår 2019 i stil med det
gode solår 2018.
Afslutning på retssag mellem naboer og Langå Varmeværk
Den 20. september 2018 blev der sat endelig punktum i et udestående mellem Langå
Varmeværk og to naboer til solfangeranlægget på Randersvej 37 i Langå.
Procesbevillingsnævnet har i afgørelse meddelt, at de ikke kunne imødekomme en
ansøgning fra naboerne om prøvelse i 3. instans (højesteret) af en dom, der er afsagt af
en landsret, da sagen ikke findes af principiel karakter.
Hermed er landsrettens stadfæstelse af byrettens afgørelse gældende, med frifindelse af
Langå Varmeværk med den væsentlige begrundelse, at den naboretlige tålegrænse ikke
var overskredet, og at naboerne ikke har fået medhold i kravene om erstatning.
Dette betyder, at ca. 900 forbrugere i Langå ikke pålægges yderligere økonomiske byrder
affødt af naboernes klager.
Langå Varmeværk har under hele forløbet haft opfattelsen, at alle lovgivende
bestemmelser ved solvarmeanlægget var overholdt, hvilket værket nu har rettens ord for.
Langå Varmeværk vil lægge sagen bag sig og håber på gode naborelationer fremover.
Vi annoncerede på sidste generalforsamling om åbent hus på Randersvej, men dette
udsatte vi indtil en endelig afslutning på ovennævnte mellemværende.
Nu har bestyrelsen besluttet at der holdes åbent hus i august/september 2019. Nærmere
herom på vores hjemmeside.
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8. Afslutning
Som afslutning på min beretning vil jeg gerne afslutte med at takke bestyrelsen, vores
personale, vores eksterne samarbejdspartnere og vores revisor for et godt samarbejde i et
arbejdsår, hvor vi som tidligere år også har haft nye og spændende opgaver, og som jeg
synes, at alle har bidraget til med stor gavn for Langå Varmeværk. En særlig tak til vort
personale for igen at have leveret en god indsats.
Da jeg efter 8 år i bestyrelsen har besluttet ikke at genopstille vil jeg sige tak for nogle
spændende og udfordrende år. Endnu engang tak til jer alle.
Hermed vil jeg overgive beretningen til generalforsamlingen.
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