Årsberetning for Fjerritslev Fjernvarme for perioden 01-01-2019 til 31-12-2019.
Driften på værket har fungeret optimalt, hvor der kun har været de almindelige vedligeholdelse, og
klargøring til fyringssæsonen (vinter).
Selskabet har haft et stabilt og driftsmæssigt godt år med en positiv afvigelse i forhold til budgettet.
F.F. har i regnskabsåret investeret 6,4 mil. I materielle anlægsaktiver (hovedsagelig i ændring og
udskiftning af hovedledninger.
F.F. arbejder i øjeblikket stadig med planlægningen af fremtidige investeringer i miljøvenlige energier, så
som vindmølle, solvarme, varmepumpe, elkedel. Det har ikke været en let opgave, da der ikke er mange
muligheder tæt på Fjerritslev.
Vi F.F. har været hele vejen rundt om Fjerritslev i en radius op til 7 km. På syd/vest siden er det ikke muligt
at få tilladelse til at opstille vindmøller på grund skyggevirkninger så tæt på byen, og med hensyn til
vindmøller ved Thorup – Sletten dels på grund af afstanden og møllernes pris.
Fremtidssikring. Ved løbende udvikling og investeringer i faser forsøger vi at fremtidssikre
varmeforsyningen ved brug af flere vedvarende energikilder samt gradvis udfasning af flis styrkes
forsyningssikkerheden. Projektet medvirker til udvikling af fjernvarmeproduktion på en nytænkende måde.
Projektet bidrager til den grønne omstilling. Genevirkninger fra den nuværende produktionsmetode
reduceres væsentlig. Skygger som skorstensrøgen danner på jorden vil reduceres ligesom emissioner fra
forbrænding af flis.
F.F. har erhvervet 24 ha. Til evt. solceller/el panele samt betinget køb af møllerpladser. F.F ønsker at
opstille fire vindmøller af typen V80 med en kapacitet på 2 MW pr. mølle. Mølletypen er en Vestasmølle,
der har en rotordiameter på 80 meter og en navhøjde på 78 meter, hvilket giver en mølle med totalhøjde
på 118 meter.
Planlægningen af vindmølleprojektet er ikke igangsat hos Jammerbugt Kommune. Når projektet
igangsættes vil alle de lovmæssige høringer og miljøvurderinger blive foretaget.
Det er samtidig investeringsmæssig et godt tidspunkt at gå gradvis over til grøn energi, da vi forventer
tidshorisont på 3 til 4 år inden vi har alle tilladelser i hus. Så i stedet for at geninvestere i en ny flis kedel,
som sidste gang var en investering på ca. 20 mil.
Der er en lille prisstigning på varme i det nye regnskabsår. Budgetteret varmepris 2020. Forbrugerafgift pr.
mvh. Kr.342, fast afgift pr. m2. iflg. BBR kr. 24,5, administrationsbidrag kr.500. Dvs. en lille prisstigning på
grund stigende flis priser og ellers generel prisudvikling.
Tak til personale og bestyrelse for godt samarbejde.
Benny A. Hegelund.

