Beretning 2014-2015
Fakta

Priser incl. moms

MWh-pris
Effektbidrag pr. m3
Samlet varmesalg
Antal forbrugere
Antal m3 rum

2014/15

2013/14

2012/13

2011/12

2010/11

456,25
16,25
14.288
773
339.173

387,50
16,25
13.885
769
337.900

418,75
16,25
14.472
757
333.100

418,75
16,25
14.472
752
330.700

450,00
16,25
16.115
745
328.000

Årets varmesalg har været på 14.288 MWh, hvilket er ca. 2,9% mere end sidste år. Afvigelsen skyldes
primært lidt flere graddage end forrige år, men dog færre end et normalår. Og det er netop normalåret vi
bruger som udgangspunkt i vores budgetlægning. Sidste år fik vi tilsluttet 4 nye forbrugere.
Administration
Den daglige drift af Græsted Fjernvarme varetages af driftsleder Svend Manø Jensen og driftsassistent Bent
Poulsen. Kontorholdet (bogføring, korrespondance m.v.) udføres af Nina Rasmussen.
Værkets kontortid er mandag-torsdag kl. 10.00 – 12.00. Derudover kan værket kontaktes via e-mail:
graested-fjernvarme@mail.dk
Drift
Produktionsapparatet består af 2 fliskedler på hhv. 4 og 5,5 MWh og 2 oliekedler på hver 5 MWh. Endelig
har vi en akkumuleringstank til at udligne spidsbelastningsperioderne og dermed give en mere kontinuerlig
produktion. Alt i alt kan værket uden problemer klare nuværende og kommende varmebehov.
Vi har i sidste varmeår brugt 6.627 ton flis og 320 liter olie.
Vores ledningsnet er generelt i god stand. Via termografi af ledningsnettet prøver vi at være på forkant med
at reparere utætheder og antallet af brud giver ikke anledning til bemærkninger.
Økonomi
I 2013/14 havde vi et underskud på kr. 109.136 som var indregnet i prisen for 2014/15. I 2014/15 fik vi et
overskud på kr. 379.620, hvoraf kr. 220.500 allerede er indregnet i budgettet for 2015/16. Flisprisen for den
kommende sæson er steget marginalt med kr. 0,21 til en gennemsnitspris på kr. 46,50 pr. GJ.
Med en budgetteret pris pr. MWh på kr. 462,50 for 2015/16 mener vi fortsat vi kan kalde os et af de billigste
varmeværker i Nordsjælland.
Det regnskabsmæssige resultat er, jf. myndighedskrav, udarbejdet både som et regnskab efter regnskabslovens principper og et som følger varmeforsyningsloven. Vi har valgt at udsende et sammendrag af
årsregnskabet efter varmeforsyningsloven med denne beretning. Det samlede årsregnskab og balance kan
rekvireres ved henvendelse til Fjernvarmeværket eller hentes på vores hjemmeside på internettet.
Som nævnt i sidste års beretning, hænger der fortsat en truende afgift over fjernvarmeprisen. Et EU-direktiv
kan udlægges som et pålæg til kommunerne, om at opkræve en provision for de garantier/kautioner
kommunerne har stillet overfor bl.a. Kommunekredit i forbindelse med forsyningsselskabets optagelse af lån.
Græsted Fjernvarme har sammen med kommunens øvrige 3 fjernvarmeværker protesteret mod denne
provision. Siden efteråret sidste år, har sagen været stillet i bero fra kommunens side. Vi afventer derfor
indtil videre en henvendelse fra Gribskov Kommune. I budgettet for 2014/15 havde vi indregnet en
forholdsmæssig provision på kr. 73.000. Dette beløb indgår i regnskabsresultatet og er modregnet i
indeværende års driftsomkostninger. Vi har ikke budgetteret med denne provision i det kommende år.
Afslutning
For at udnytte vores produktionsanlæg bedst muligt, har bestyrelsen igangsat undersøgelser for udvidelse af
forsyningsområdet med bl.a. Ramsagerområdet med ca. 160 parceller. Et projekt af denne størrelsesorden
kræver et omfattende analysearbejde og projektbeskrivelse. Vi forventer her i løbet af efteråret, at have et
projektudkast klar. Så må vi se om økonomien kan løbe rundt. Vi forventer, at projektet vil kræve en
tilslutningsprocent på omkring 66%, før projektet bliver rentabelt for Græsted Fjernvarmes forbrugere.
Samlet set mener vi i bestyrelsen, at der er god grund til at se optimistisk på Græsted Fjernvarmes
økonomiske og driftsmæssige fremtid.
Jens-Erik Hansen
Bestyrelsesformand

