Den 21. september 2020

Hedensted Fjernvarme A.m.b.a.
Generalforsamling torsdag den 21. september 2020 i Hedensted Golfklub.
Bestyrelsens beretning

Varmeprisen.
Siden sidste års generalforsamling i marts måned er der sket rigtig meget i
Hedensted fjernvarme. Som I måske kan huske mistede vi sidste år det årlige
grundbeløb på 5 millioner kr. svarende til 4000 kr. pr. hustand. Grundbeløbet er
penge vi tidligere fik, for at stå til rådighed og producere el, når der var behov for
det.
Vi kender alle varme prisens udvikling de sidste ti år som ses her på sliden. Et
varmeprisfald på 33 % over ti år er en udvikling som vi er stolte af, og som er sket
ved effektiviseringer og omlægning af produktionen fra gas til solvarme, træpiller og
overskudsvarme.
Vi forventer fortsat at kunne holde prisen i ro selvom vi mister de mange penge i
grundbeløb. En af de ting der skal hjælpe os med det, er en stor varmepumpe som vi
siden årsskiftet har bygget på tæt ved ALD.
Det er en investering på i alt 31 millioner kr. som fremover vil kunne producere
varme svarene til 1000 husstandes forbrug.
Foruden at denne investering vil give os driftsbesparelser der gør, at vi ikke skal
sætte varmeprisen op, vil den også bidrage til at varmen fra Hedensted Fjernvarme
frem over bliver stort set CO2 Neutral.
På sliden ser I udviklingen i Hedensted fjernvarmes CO2 udledning de sidste 10 år.
Man kan se, at vi har reduceret vores CO2 udledning fra 10.000 tons om året for 10
år siden, til stort set nul næste år. Jeg tror at denne udvikling var en af
hovedårsagerne til at Hedensted Fjernvarme vandt Hedensted kommunes klimapris
i år 2019 som de første.
Det er også et resultat som vi kan være stolte af og som betyder, at hver eneste
husstand i Hedensted der erstatter deres gasfyr med varme fra Hedensted
fjernvarme sparer miljøet for 3,9 tons CO2 udledning om året. Det svarer til knap 8
flyveture til sydens sol om året.
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Politisk arbejde
Udover bestyrelsens arbejde med udvikling af vores lokale varmeværk, deltager vi
også aktivt i det politiske og strategiske arbejde for fjernvarmesektoren på
landsplan. Jeg sidder i Dansk Fjernvarmes bestyrelse, og som I måske kan huske var
vi sidste forår, dybt involveret i de politiske forhandlinger på Christiansborg om
overskudsvarmeafgift. Vi forsøgte at påvirke politikerne så en evt. afgift ville gøre
mindst mulig skade på Hedensted Fjernvarme og det overskudsvarmeprojekt som vi
havde gang i med Air Liquide. Heldigvis Lykkedes det. Afgiftsloven blev vedtaget
med en overgangsordning der gør, at Hedensted Fjernvarme ikke kommer til at
betale de ca. 500 tkr. om året i overskudsvarmeafgift som vi ellers stod til at skulle
betale af den overskudsvarme som vi modtager fra Air Liquide fremover.
Renoveringsarbejder
Også i 2019 har vi haft gang i store renoveringsarbejder.
Vi blev færdige med den store renovering af Horsensvej som var gravet op fra
Ankersvej og til Birkealle i lang tid. Vi har nu fået en ny og større fjernvarmeledning
ledning til forsyning af nordbyen ligesom Hedensted vandværk, spildevand, tele- og
elselskab fik opdateret deres forsyningsledninger. Det gav en masse bøvl især for jer
der bor på Horsensvej men jeg synes at resultatet er blevet en flot ny Horsensvej der
som byport byder velkommen til Hedensted.
Ellers vil jeg nævne at vi har haft 3 store ledningsbrud i Østerbrogade hvor vi har
fundet gamle betonkanaler fra 60 erne, som vi troede var udskiftet for længst. Men
det er de altså ikke, så det kommer vi nok til at kigge på i fremtiden. Forhåbentlig
kan vi igen finde ud af at gøre det sammen med de øvrige ledningsejere og til mindst
mulig gene for de der bor ved vejen.
Udvidelser – nye tilslutninger
Bortset fra renoveringer og daglig drift af værket går alt vores tid og mere til med
udbygninger af fjernvarmenettet og tilslutning af nye boligområder. I lille Dalby
Bakker er de første to etaper nu færdige og etape 3 og 4 er godt I gang. Der sker
rigtigt meget i hele dette område ud mod lille Dalby.
Der sker også udbygninger i Remmerslund. Udover det der er bygget er der planer
om at etablere Remmerslund Skovby med 187 grunde og på planteskolegrunden
skal der måske opføres 40-60 lejligheder på sigt.
Også inde i Hedensted by sker der meget: f.eks. er der planer om 40 lejligheder på
Aldi grunden og på Vejlevej 15 skal der også opføres (171) boliger. Kommunen er på
vej med et nyt demenscenter på 5.700 kvm på Bygmarken for blot at nævne nogle.
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Samtidig får vi også forespørgsler på varmepumpeprojekter ligesom den vi lavede
for et års tid siden i Juelsminde, hvor vi varmeforsyner 33 nyopførte boliger. Aktuelt
har vi forespørgsler på et tilsvarende projekt med 103 boliger i Skærup. Nogen vil
måske synes at det er langt væk. Men vores beregninger viser, at det er en fordel for
de eksisterende kunder i Hedensted Fjernvarme at gå ind i projektet. Samtidig er det
billigere og nemmere for boligforeningen end at skulle sætte 103 individuelle VP op.
Det er i det hele taget en fornøjelse at opleve den store interesse der er i byen for at
blive tilsluttet fjernvarme og hvordan langt de fleste i de nye boligområder vælger
fjernvarme. Det fortæller mig at fjernvarmen I Hedensted er konkurrencedygtig med
alternative individuelle opvarmningsformer herunder de individuelle varmepumper
som ellers vinder større og større indpas. Jeg tror at konkurrencen fra de individuelle
varmepumper vil blive større i fremtiden. Vi vil i bestyrelsen løbende have fokus på
at vi kan være konkurrencedygtige med de individuelle varmepumper for vi synes at
det er meget smartere med fjernvarme især i de tæt bebyggede områder.
Konverteringsområder
Den store interesse som vi oplever for at blive tilsluttet fjernvarme passer godt i tråd
med regeringens klimaambitioner om at reducere Danmarks udledning af co2 med
70 % inden 2030.
Og det er ikke kun pga. klimaet, at det giver god mening for os her i Hedensted
Fjernvarme at udbrede fjernvarmen til flere. De store investeringer som vi har lavet
de senere år i optimeringer, solvarme, træpiller og overskudsvarme har nemlig
ændret vores omkostningsstruktur, så vi i dag har flere faste omkostninger men
færre variable omkostninger fordi driftsomkostningerne ved et solvarmeanlæg og
en overskudsvarmepumpe er meget lavere end ved naturgasproduktion. Det vil
derfor være en fordel for de eksisterende forbrugere at få flere med. For jo flere der
er til at betale de faste omkostninger jo billigere bliver det for alle.
Vi vil derfor først i det nye år indsende projektforslag der giver mulighed for at vi kan
tilbyde fjernvarme til beboere i Årupkvarteret, Parallelvej samt omkring
Stjernevejskolen og Hedenstedcenteret hvis der er interesse for det. Daugård
fællesvarme har også vist interesse for en fjernvarmeløsning i Daugård. Vi vil i løbet
af det næste års tid kigge mere bredt på gasområderne i og omkring Hedensted by,
og lave en plan for hvilke områder det vil give mening at tilbyde fjernvarme i
fremtiden. Så derfor hvis man bor I eller omkring Hedensted by og har en ældre
varmeforsyning i sit hus som man påtænker at udskifte, så er det en god ide lige at
tale med os inden man beslutter sig.

3

Direktør
Som tidligere nævnt oplever vi stor interesse for at blive tilsluttet fjernvarmen ikke
kun i Hedensted by men også udenfor fjernvarmenettet. Det kan være eksisterende
boligblokke, nybyggerier, små og store landsbyer. Her oplever vi forespørgsler på
om vi kan tilbyde en fælles varmeløsning. Dette giver mange nye arbejdsopgaver og
mange komplekse projekter der skal analyseres og vurderes.
I bestyrelsen har vi den holdning, at vi gerne vil bidrage til den grønne omstilling hvis
det giver mening både for jer eksisterende andelshavere og evt. nye andelshavere.
Vi har derfor fundet det nødvendigt at ansætte en direktør, der med ansvar over for
bestyrelsen, skal hjælpe os med at sikre en fortsat effektiv drift af værket og
samtidig udvikle og analysere de mange projekter og styre dem succesfuldt igennem
til fordel for alle. Jeg vil hermed gerne byde velkommen til vores nye direktør Gitte
Guldberg som jeg tænker lige vil sige et par ord om sig selv.... bl.a bl.a
Jeg vil også i denne forbindelse rette en særlig tak til dig Torben for din indsats som
driftsleder de seneste 9 år. Det har været en fantastisk rejse. Du har været med til at
skaffe kanongode resultater, og det skal du have tak for. Nu får du en lidt
anderledes rolle men stadig med et hjerte der banker for Hedensted Fjernvarme.
Afslutning:
Afslutningsvist vil jeg også rette en særlig tak til Jens Roth som efter knap 10 år har
valgt at stoppe I bestyrelsen. Vi skal derfor senere i aften have valgt et nyt medlem
til bestyrelsen. Jens Roth kunne desværre ikke være her i aften, men jeg vil alligevel
på bestyrelsens og egne vegne sige tusind tak til Jens for hans indsats gennem årene
for Hedensted Fjernvarme.
Endelig vil jeg på bestyrelsens vegne sige tak til medarbejderne for den indsats I har
ydet for Hedensted Fjernvarme i det seneste år, hvor vi har været udfordret af både
Corona og mange nye og komplekse arbejdsopgaver. Også tak til Bestyrelsen for et
godt samarbejde.
TAK for opmærksomheden.
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