Årsberetning for Fjerritslev Fjernvarme 2013-14
Fjerritslev Fjernvarme har driftsmæssigt haft et godt år.
Med udviklingen i regnskabsåret har Fjerritslev Fjernvarme haft et underskud på t.kr. 2.487 i forhold til
budgetteret underskud på t.kr. 544. Det er en negativ afvigelse på t.kr. 1.943.
Afvigelsen kan forklares med flere forhold, men den væsentligste årsag til årets negative afvigelse er et
realiseret tab i forbindelse med indgået forlig med Envotherm om tilbagetagning af fordampningsanlægget,
der ikke fungerede optimalt.
Forliget har medført et tab for selskabet på ca. 1,8 mio. kr. inklusive omkostninger. Vi vandt retssagen i
byretten, men Envotherm appellerede dommen til landsretten. Vi indgik et forlig ved retsmægling i
landsretten, da Envotherm økonomisk ikke var i stand til at tage anlægget tilbage til leveret pris. Hvis vi
fastholdt dette, ville Envotherm erklære sig konkurs.
Det lykkedes os at få 1,5 mio. ved forliget. Alternativet var måske 0 kr.
Fjerritslev Fjernvarme havde budgetteret med at levere 52.000 MWh, men det blev kun ca. 43.000 på
grund af et ekstremt mildt efterår og vinter. Dvs. ca. 16 pct. mindre leveret og dermed også et større
varmetab.
Vi har løst spildevandsproblemet med købet af en multistripper fra Pureteq pris t.kr.3.500. og som plan B et
fællekar som forsøg af Pureteq, hvis multistripperen skulle svigte.
Vi har i årene fra 2011 til d.d. generelt ikke haft problemer med cadmium i spildevandet. Blot nogle ganske
få gange har vi overskredet grænsen af cadmium på 0,003 my pr. tons, hvor vi ikke var klar over, hvor lidt
der skal til, for at vi overskrider grænsen, hvis vi f.eks. spuler gulvet på centralen, eller medarbejderne
vasker deres arbejdstøj, efter at de har arbejdet med og i kedlerne.
Jeg kan oplyse, at i det vand, vi bruger i vore husholdninger, er grænsen 0,005 my.
Vedrørende sagen med Jammerbugt Forsyning a/s er der i byretten afsagt dom om betaling af ca. 2 mio. kr.
inklusive omkostninger og procesrenter. Sagen er anket til frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af
et mindre beløb.
Sagen er efter advokatens og Fjerritslev Fjernvarmes bestyrelses opfattelse principiel, idet Fjerritslev
Fjernvarme er dømt efter regler om objektivt ansvar.
Fjerritslev Fjernvarme har tilladelse til at udlede 13.500 tons spildevand om året med et cadmiumindhold
på op til 0,003 my pr. tons. Den totale udledning af cadmium på årsbasis har vi ikke overskredet.
Vi har i regnskabsåret fået leveret 226.934 G.J. flis med ca. en vandprocent på 40 samt 18.894 G.J. (8,3

pct.) pil med ca. en vandprocent på 38.
Når vi fyrer med pil, blandes det med flis, 1/3 pil – 2/3 flis.

Fjerritslev Fjernvarme har de seneste år investeret meget i miljø og forsyningssikkerhed. Bl.a. ny generator
og elkedel, der kan producere 12 MWh. På forsøgsbasis opsættes af Pureteq turboskrubber for at reducere
udledningen af støvpartikler og udnytte den sidste varme af røggasserne.
Vi mener, vi er godt rustet til fremtiden.
Iflg. Energitilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet, ud af 432 værker, ligger vi på en plads som nr. 157.
I denne store gruppe er vi 62 værker, der har en forbrugerpris inklusive moms på ca. 14.000 kr. for en bolig
på 130 KWh, varmeforbrug 18,1 MWh.
Budgetteret varmepris 2014/15:
Forbrugsafgift pr. MWh kr. 442
Fast afgift pr. m2 iflg. BBR. kr. 24
Administration kr. 500
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