Formandsberetning for Hanstholm Varmeværk A.M.B.A.
Året 2017/2018

Driftsåret har overordnet set været tilfredsstillende år for Hanstholm Varmeværk. Der har ikke
været større driftsstop, som har generet forbrugerne og ej heller større uforudsete udgifter.
Økonomien for året er gået som forventet og endte med et mindre overskud på 86.000kr. Året har
været lidt koldere end normalt, hvilket har medført et højere varmesalg på 5%. De to væsentligste
varmekilder har igen været flisanlægget med 74,3% og procesrestvarme fra Skagen FF med 25,3%.
Vi har set en lille stigning af varmetab i ledningsnettet, hvor vi er gået fra 22,9% til 23,0%. Et
varmetab der er nær det optimale med det teknisk udstyr vi har og de demografiske forhold. Vi
har igen i år haft et forholdsvis lavt vandtab i nettet. Der er ikke foretaget væsentlige
investeringer, og vi har været forskånet for tab på debitorer. Vi har siden sidste generalforsamling
sagt farvel til Finn Andersen i bestyrelsen, da han er flyttet fra byen. Holger Nielsen er derfor, som
førstesuppleant, trådt ind i bestyrelsen. Jeg vil igen i år gerne sige tak for et godt samarbejde og en
god indsats fra både bestyrelsen og Varmeværkets medarbejdere.
Næste regnskabsperiode

Grundet omlægning af regnskabsåret, så det følger kalenderåret, bliver næste regnskabsår kun på
otte måneder. Prisen for varmen bliver 37,5 øre inkl. moms pr. kWh, og effektafgiften for et
standardhus bliver 3.125-kr. inkl. moms pr. år. På aconto oversigten, der er sendt til forbrugerne,
er det beregnet som et helt år med ti rater. Der skal, grundet omlægning af regnskabsåret, kun
betales de seks første rater, som er juni, juli, august, september, oktober og november.
I regnskabsperioden er der planlagt skift af regnskabssystem, dette er en investering til omkring
200.000kr., og der arbejdes allerede på konvertering til dette system, så det er klar til 2019.
Skift til det nye system vil medføre, at vi fremover vil opkræve via PBS, og systemet giver på sigt
mulighed for at kunne se sit forbrug online.
For at mindske risikoen for prisstigninger, tegnede vi forrige år langsigtede aftaler om brændsel,
dette var en god beslutning, da flis er steget meget grundet en ekstra våd vinter. Nogle værker har
måtte hæve prisen væsentligt.
Længere sigte

Hanstholm Varmeværk modtager et grundbeløb til kraftvarmeværket på over 3 millioner pr. år.
Dette grundbeløb falder bort med udgangen af 2018. Bortfaldet vil i nogen grad medføre
prisstigning. Beløbet vil dog ikke ramme fuldt ud, da vi har en række afskrivninger, der ligeledes
bortfalder. Investeringen i flisanlægget og restprocesvarme fra Skagen FF medfører til, at vi fortsat

Formandsberetning for Hanstholm Varmeværk A.M.B.A.
vil være blandt nogle af de billigste varmeværker i Danmark, og at alternative varmekilder for den
enkelte forbruger oftest vil være en dyrere løsning.
Der er ikke planlagt investeringer ud over normale udskiftning af ledningsnet og måler.

Investeringsbehov oversigt 2019 til 2022
Ledningsnet
Måler
Tegningsomlægning
Bil
Pumper m.m.
I alt

2019
200.000
30.000

2021
200.000
30.000

2022
200.000
10.000
60.000

120.000
230.000

Hanstholm, den 12. juni 2018

Michael Geertsen
Formand

2020
200.000
30.000

230.000

350.000

50.000
320.000

