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Thisted Varmeforsyning a.m.b.a.
Generalforsamling den 23. april 2019.
Årsberetning 2018.

Velkomst.
Velkommen til generalforsamling i TV.
Vi skal her behandle selskabets 58. driftsår samt give nogle bud på, hvad den
VELKOMMEN

nærmeste fremtid byder på.

GENERALFORSAMLING 2019

Men før jeg gør det, vil jeg mindes vor afholdte medarbejder Lars Gravers
Andersen, der døde 26. februar 2019.
Lars døde uden at være kommet til bevidsthed efter den faldulykke, han var
ude for den 1. februar 2019.
Lars ville den 1. marts 2019 have haft 25 års jubilæum ved Thisted Varmeforsyning. Han
var uddannet Blikkenslager og VVS montør i Thisted, og arbejdede herefter for Støvring
Kraftvarmeværk, Svenstrup Rør & Sanitet og Maskinfabrikken Hillerslev A/S.
Lars har også været selvstændig erhvervsdrivende med virksomheden Hans Olsen & søn,
hvor han også blev udlært.
Det alt dominerende kendetegn ved Lars og virket ved Thisted Varmeforsyning var, at hver
eneste dag var med et godt humør og en positiv tilgang til udfordringerne.
Lars havde en stor passion for sit arbejde. Han var utroligt vellidt ved forbrugerne og
branchefolk. Nye teknologier og muligheder tog Lars til sig med et stort engagement og
opbyggede sit arbejdsområde til en høj standard, til både Lars’ egen stolthed og vores
stolthed.
Ære være mindet om Lars
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Året 2018 blev afviklet drifts- og forsyningssikkert, trods flere udfordringer. Og
desværre ikke, med det sædvanlige tilfredsstillende økonomiske resultat.
Vi har derfor måttet hæve prisen for 2019 og varsle en 12% prisstigning, målt
på det såkaldte standardhus.
Der er hovedsageligt 3 årsager til at prisstigningen er nødvendig.
2 af årsagerne relaterer sig til 2018, hvor de har medført et ekstraordinært højt forbrug af
den dyre naturgas.
Det drejer sig om 2 større uplanlagte stop på KVVT i den kolde del af fyrringssæsonen.
Det sidste stop varede hele 3 uger.
Udfaldene på KVVT har baggrund i sammensætningen af affaldet. Tidligere hvor
husholdningsaffaldet stort set udgjorde værkets samlede kapacitet, var der
overensstemmelse mellem ovnens design og fugt indholdet i det indfyrede affald.
Nu har vi en situation, hvor der ikke er overensstemmelse mellem de 2 forhold. Det
nuværende affald er karakteriseret ved et højere indhold af plast og pap, hvilket medfører
høj brandværdi og deraf en ødelæggende høj termisk belastning af ovnens murværk.
Der er afprøvet forskellige tiltag, men en løsning har vist sig brugbar, og det er etablering
af køling direkte i ovenrummet, fra risten og ca. 1 meter op langs ovnsiderne, hvorved
murværket aflastets. Vi arbejder nu med at etablere en sådan køling snarest muligt.
En anden væsentlig årsag var den halm, der blev bjerget efter den tørre sommer i høsten
2018. Dels blev der ikke de sædvanlige halmmængder, men halmen var også af en
elendig kvalitet til fyrings formål og var et kæmpe problem for de halmfyrede varmeværker
overalt i Danmark. Ved afbrændning af halmen bliver en meget stor del til flyveaske.
Derfor må der renses ugentligt, hvor der normalt renses kun hver anden måned.
Disse rensestop på over et døgn er bekostelige, både selve rensningen, men dertil
kommer udeperioden, som kræver dyr naturgasfyring til erstatning for den manglende
halmvarme.
Samlet har vi haft et forbrug af naturgas på ca. 9 mio. kr. over det budgetterede.
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Den sidste årsag er bortfaldet af grundbeløbet i 2019, der blev betalt, for at stå til rådighed
med elproduktionskapacitet. Grundbeløbets størrelse var variabel, afhængig af
markedsprisen på elmarkedet. I år med meget lave elmarkedspriser har TV og KVVT
modtaget op til 5 mio. kr.

Priserne.
Forbrugerpriserne i 2018 har igen været meget lave. Afregningsprisen blev for det variable
forbrug 290 kr./MWh. Prisen på den faste del blev 14 kr./m2 og abonnementsbidraget blev
500 kr. Og det har de for øvrigt været i mere end 20 år.

Á conto beløbene for 2019 er fastsat til 340 kr./MWh for den variable del og for
den faste del 14 kr./m2 og abonnementsbidraget på 500 kr.
Priserne resulterer i 10.592 kr. med moms for det såkaldte standard hus på
130 m2 med et årsforbrug på 18,1 MWh. På trods af prisstigningen, må TV’s
priser stadigvæk betegnes som værende ganske rimelige, set i sammenligning med det
generelle prisbillede.

For år tilbage introducerede jeg en graf, hvor varmeprisen, afgifter og PSO
delen er adskilte. Formålet med grafen er, at synliggøre hvilken andel af
varmeprisen vi har indflydelse på, samt hvilken der er skatter og afgifter,
som vi ikke har megen indflydelse på. Lidt skræmmende er det, at mere end
halvdelen er afgifter og PSO!

Varmeåret.
Den samlede produktion var knap 190.000 MWh. Uafregnet energi inkl. ledningstab kunne
opgøres til godt 16%. Alle målere bliver aflæst ved nytår, altså med et års mellemrum.
Ledningstab og uafregnet energi er dermed præcist gjort op for kalenderåret.
2018 havde 2.654 graddage. Dvs. ca. 15% mildere end et normalt år.
Et normalt år kendetegnes ved 3112 graddage.
Budgetgrundlaget i TV er i øvrigt 2900 graddage.
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Varmeproduktionspriserne i 2018 var de på enkelte energikilder:
Geotermiproduktion; 17.883 MWh til en MWh pris på 67,79 kr.
Affaldsvarme; 105.067 MWh til en MWh pris på 226,76 kr.
Halmvarme; 30.236 MWh til en MWh pris på 186,55 kr.
Og sidst naturgas med en produktion på 34.606 MWh til en pris på 461,43 kr.

Købt og produceret energi.
Som nævnt er der aftaget godt 105.000 MWh fra KVVT. Energien er
frembragt under de bedste miljømæssige forhold.
Som nævnt tidligere er værkets effektivitet reduceret pga. den
affaldssammensætning, der er et resultat af den udvikling, der knytter sig til
udnyttelsen af husholdningsaffaldet.
Vi var jo selv var blandt de første, til at udnytte potentialet. Det er kun forventeligt, at der
opstår andre metoder, som samfundet er villige til at betale for, til udnyttelse af værdierne i
ressourcen.
På den baggrund fortsætter vi med, at vedligeholde værket. For at kunne vurdere
økonomien i en den nødvendige vedligeholdelse har vi haft COWI til at udarbejde en
samlet redegørelse for de nødvendige investeringer i de tekniske komponenter, der skal
vedligeholdes. Redegørelsen vi forventer at modtage, i den endelige udgave snarest.
Med undtagelse af røgrensningen, hvor der stort set ikke er behov for investeringer, er der
tale om tiltag fordelt mellem ovn, kedel, turbine, generator, vandbehandling og kran.
Vedligeholdelsesplanen betyder, at vi i de kommende 10 år stadigt kan betegne KVVT
som et af landets mest effektive og miljømæssigt optimale affaldskraftvarmeværker.

Driften af KVVT har udgangspunkt i en indekseret fastprisaftale med det kommunale
affaldsselskab, THYRA. Aftalen var med virkning fra den 1. januar 2016, løbende over 10
år og med mulighed for genforhandling efter 5 år.
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Fastprisaftalen gælder for ca. en tredje del af forbrændingskapaciteten. Driften og den
øvrige kapacitet optimeres i samarbejde med TV.
Denne aftale samt KVVT’ vedtægter er ikke beskrevet med baggrund i de ganske særlige
forhold, der vil opstå, såfremt værket skal ligge stille i adskellige måneder, som det vil
være tilfældet ved større vedligeholdelses arbejder. Derfor må aftalegrundlaget mellem
ejerne genforhandles, således at omkostningerne, i disse midlertidige situationer,
adresseres på forhånd.
Siden sidste generalforsamling har KVVT ledelsesmæssigt været igennem en omtumlet
periode, hvor driftlederen desværre måtte fratræde. Det øvrige personalet har på
udmærket vis drevet værket i perioden og jeg gerne her benytte lejligheden til at takke
KVVT’s personale, for et godt samarbejde.
Vi kan oplyse, at der nu er ansat en driftsleder. Det er Thomas Sandal, der tiltrådte den 1.
april. Vi ser frem til et godt samarbejde med Thomas.

Fordelingen af varmeproduktionen i 2018 er karakteriseret ved, som
tidligere nævnt, det høje forbrug af naturgas. Det ses ved, den blå farve,
der dækker knap 1/5 af det farvede areal. Til sammenligning med et
naturgasforbrug, vi vil betegne som mere normalt, ses 2017 sat op ved
siden af 2018, og billedet viser tydeligt det ekstraordinære høje
naturgasforbrug.

Betragtes fremstillingen af 2018 isoleret, er det også meget synligt, at
halmen, den gule farve, fra høsten i 2018 er markant dårligere for
installationen end halmen fra 2017.
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Varmeproduktionen er over de sidste 10 år øget markant.
Den stigende efterspørgsel på varme skyldes hovedsagelig udvidelse af
forsyningsområdet samt afsætning af procesvarme.
Siden halmanlægget er opført i 2006, er der tilsluttet ca. 1300 forbrugere.
Derfor arbejdes der med at optimere kapaciteten.

Geotermi
Geotermianlægget er nu udvidet med en ny injektionsboring. Med effekten af
denne nye boring vurderer vi, at det vil være muligt at øge produktionen med
30% af den eksisterende geotermikapacitet, samt endvidere en væsentlig
forlængelse af levetiden.
Udvidelsen er en injektionsbrønd, og den er placeret på Uglevej 11 i industrikvarteret.
I sommers blev der installeret en glasfiberlinier. Linieren er et rør der sættes ned i
brønden. Denne liniers funktion, er, at sikre, at der ikke kan opstå uønskede
korrosionsprodukter i den del af rørsystemet, der ikke er beskyttet af filtre. Linieren har en
meget glat overflade, hvilket bevirker, at der er et lavt tryktab og dermed et lav elforbrug
gennem brøndens levetid.
Udover installeringen af linieren, er der opført en bygning samt retablering af
terræn arealer.
Boringen blev januar i år idriftsat som en injektionsbrønd. Resultatet er blevet
meget tilfredsstillende. Injektionstrykket som er et udtryk for hvor god brønden er, skal
være så lavt så muligt. Her er vi på den bedst mulige ydelse med et tryk på -0,9 bar ved
130 m3/h.
Den fulde udnyttelse af geotermianlæggets kapacitet, vil kræve mere drivvarme end der
kan leveres i dag. Alternativt en anderledes prisstruktur på el samt eltariffer.
Derfor vil vi gerne stabilisere energiproduktionen på biomasse. Det vil vi gøre ved at søge
dispensation til etablering af en 6 MW kedel. Den nye kedel vil blive lagt ud for træpiller.
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Halm
I de 13 år vi har anvendt halm, har vi jævntlig oplevet udfordringer med halmen. I 2018
blev ingen undtagelse. Vækstperioden blev ramt af tørke og det så længe ud til at høsten
ville blive stærkt reduceret og det udbytte, der kunne forventes, skulle kvægbrugene
anvende til foder.
Derfor har vi etableret tilsatsfyring med træpiller. Derved kan der spares på halmen.
Det skulle dog vise sig, at manglen på halm ikke blev den største udfordring.
Den største udfording er afgjort dannelsen af flyveaske som jeg tidligere beretterede om.
Det, at vi kan tilsatsfyre træpiller reducerer perioderne mellem rensestoppende og
stabiliserer ydelsen.

Fjernkøling og procesvarme
Aktiviteterne fjernkøling og procesvarme føres i samme selskab, Thisted
Fjernkøl ApS og som er 100% ejet af TV. Disse aktiviteter er blevet udskilt i
det separate selskab så TV stadig er et rent selskab iht.
Varmeforsyningsloven.
Der er i 2018 solgt 458 MWh køl men ingen procesvarme.
Maltfabrikken har i 2018 etableret en varmepumpe installation til indvinding af varme fra
malt tørringsprocessen. At udnytte denne ressouce er yderst fornuftig. Det bevirker dog, at
vi ikke får afsætninger af størrelsersordner til Maltfabrikken som vi så i 2015, 2016 og
2017.
Vi har dog ikke opgivet at få en afsætning af procesvarme til Dragsbæk Maltfabrik.
Vi håber som minimum, at vi kan få en aftale for sommermånederne.
En ny kunde til procesvarme, dog i noget mindre skala, henvendte sig i 2017. Det drejer
sig om banevarme i TFC’ stadion. Banevarmen passer fint med etableringen af
forsyningsledningen til Klitmøller. Ledningen er ført gennem TFC’s område, lige ved siden
af stadionbanen. Banen bliver opvarmet med returvarme og havde opstart først i marts. Vi
forventer at forbruget vil andrage 400 – 500 MWh om året.
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Distribution
Vi har i dag et ledningsnet på ca. 142 km hovedledninger, samt ca. det samme
på stikledningerne.
I 2018 kunne der noteres et gennemsnitligt vandtab på 27 m3 pr. døgn, vort
mål, er 20 m3 pr. døgn.
Vi arbejder til stadighed på at nedbringe tabet.
Vi har nu i godt 5 år tilsat grønt farvestof til fjernvarmevandet. Det har afsløret flere utætte
installationer, hvilket er fint. Vi fortsætter med tilsætning af farvestoffet.

Forbrugertilgang
I det forgangne år har vi haft en tilgang på i alt 413 nye forbrugere.
De nye tilslutninger kommer primært fra sammenlægningen med Klitmøller
Kraftvarmeværk, byens udstykningsområder samt industriområder.
TV’s priser er stadig attraktive for private og virksomheder.

Energispareindsats.
Som nævnt tidligere er vi i TV pålagt en energispareindsats.
For 2018 skulle der indberettes 7.947 MWh. Status er, at vi kom ud af 2018
med 951 MWh købt lokalt, resten, små 7000 MWh købes ved Dansk
Fjernvarmes handelsselskab.
TV er andelshaver i handelselskabet, der opkøber energibesparelser og sælger dem
videre til fjernvarmeselskaber.
For at opnå flere lokale energibesparelses MWh, har vi doblet energispare
standardkatalogets værdier til følgende installationer:
- Vejrkompenseringsanlæg udløser et tilskud på 1.250 kr. + tilbagebetaling af sidste års
motivationsbidrag
- Udskiftning til lavtemperaturbrugsvandsveksler et tilskud på 1.500 kr.
- Radiatorventiler, her betyder tilskuddet, at ventilen bliver gratis. Man skal dog selv
betale for montage og elektronisk termostat.
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- Nedtagning af veksler og ændring til direkte system, udløser et tilskud på 500 kr.,
men langt mere vigtigt, er en tilbagebetaling af sidste års motivationsbidrag, som kan være
et betragteligt beløb, og som jo også vil være sparet i årene fremefter.
Motivationsbidraget er indrette således, at kravet til forbrugere med en lav
fremløbstemperatur er lempet, ved forbrugere med høj fremløbstemperetaur
er kravet skærpet. På TV’s hjemmeside kan man læse mere om denne
beregningsmetode.
Plottet, der vises her på lærredet af alle målere i 2018, kan også findes på
hjemmesiden.
Vi laver et plot af målerne hvert år, så det er muligt at følge udviklingen.
Hver forbruger har god mulighed for at følge sin installations bidrag til
fællesskabet.
Via app’en ”eforsyning”, der fås til både apple og andriod kan man let følge
sine data.
Ligeledes er netaflæsningen på TV’s hjemmeside moderniseret og gjort
identisk med den før omtalte app. Det kan oplyses, at målere bliver aflæst
dagligt.

Klitmøller
Klitmøller Kraftvarmeværk og TV blev lagt sammen til et selskab den 1. januar 2018.
Som fremlagt på forrige generalforsamling, er sammenlægning baseret på
en forsyningsledning fra TV. Etableringen af ledningen blev gennemført fra
sommeren 2018 til primo december hvor ledningen blev taget i drift og nu
forsyner Klitmøller. Projektet forløb godt og er blevet rost for både trafik
afvikling og reetableringen.
Thisted Varmeforsyning fik i 2018 en henvendelse fra Vandet-Skinnerup borgerforening
om mulighed for tilslutning. Der er stor opbakning fra området og det blev aftalt at indhente
data fra de interessede til brug for udarbejdelse af et projektforslag.
Side 9 af 10

ÅRSBERETNING 2018
Generalforsamling den 23. april 2019

Projektforslaget er nu udarbejdet og udviser positiv samfundsøkonomi for områderne. På
den baggrund er det sendt til behandling ved Thisted kommune for godkendelse af
områderne til fjernvarmeforsyning.

Varmeplaner
Thisted Kommunes gældende varmeplan er fra december 2012.
Sennels, Nors og Sjørring er i planen udlagt til fjernvarme fra TV.
Vi er åben for udvidelserne. Vor indgangsvinkel til planen er, at der i de
enkelte byer skal være et lokalt engagement for projektet i opstartsfasen,
samt at der er en vis selvfinansiering af anlægsinvesteringerne.
Det må ikke blive dyrere for de nuværende forbrugere.

Afslutning.
Jeg vil gerne slutte denne bestyrelsesberetning med en stor tak til
andelshaverne for den fortsat store opbakning man viser Thisted
Varmeforsyning.
Endvidere en tak til mine bestyrelseskollegaer for et
godt og sagligt arbejde.
Sluttelig en tak til driftsledelsen og personalet, der har sørget for
driftsikker forsyning af varme.
Lars Toft Hansen
Bestyrelsesformand
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