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Fraværende:

1.

Godkendelse af sidste referat

Afgørelse:
Godkendt.

Ej tilstede: Johnny Dahlgaard, Kurt Petersen, Johannes Jørgensen og
Bent Pedersen

2.

Godkendelse af dagsorden

Afgørelse:
Godkendt med en lille bemærkning fra formand Svend-Erik at
dette punkt fremover flyttes til punkt 1 i dagsorden.

Ej tilstede: Ej tilstede: Johnny Dahlgaard, Kurt Petersen, Johannes
Jørgensen og Bent Pedersen

3.

Generel orientering om fjernvarmen

Thomas Schmidt orienterede om:
 Status af det nye målersystem
Der er blevet indhentet tilbud på en løsning baseret på et
radio-link netværk.
Dækningsområdet med radiolink vil kunne omfatter den del af
Ringsted by der ligger syd for motorvej E20. Ifølge oplæg fra
Ringsted forsyning er der 2904 varmemålere og det antages
at der ligeledes er ca. 3.000 koldvandsmålere i samme
område. De resterende koldvandsmålere, ca. 3.000, antages
at være installeret udenfor selve Ringsted by. Disse aflæses
med håndterminal.

Referat
Ringsted Forsyning

Brugerråd for Ringsted Fjernvarme
Møde nr. 2/2013
22. maj 2013, kl. 17.30 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF

Side

3

Form.init.:

Vi ønsker at få automatisk aflæsning af målerdata, dvs. der
indføres radio-link system til automatisk fjernaflæsning, dette
giver
en bedre datadokumentation, tilføjede Thomas Schmidt.
Ejgil Risager mente, at dette system ligner Roskilde
Forsynings system som bruges til beregning af afkølings
straf/bonus og at boligselskaberne havde haft problemer med
hensyn til betaling af dårlig afkøling.
Lasse Andersen og Poul Ulrich Larsen spurgte om dette
system omhandler afkølingens straf/bonus beregning.
Thomas Schmidt bekræftede, at systemet kun er beregnet til
fjernaflæsning af vand- og fjernvarmemålere.
Svend Erik Brande spurgte til status på bedre afkølingen.
I første omgang har arbejdet koncentreret sig om de større
forbrugere og der er her sket en meget lille forbedring, som
kan registreres på returtemperaturen på værkerne. Men der
er et langt stykke endnu før man kan sige det er
tilfredsstillende / optimalt. Mange steder er det varierende
driftsforhold, som giver dårlig afkøling. Med det nye radio-link
system vil det både være lettere at finde tidspunkt / årsag til
dårlig afkøling og på sigt evt. at indføre ”belønning / afgift”
ved god / dårlig afkøling - og rimeligt korrigeret i denne
forbindelse for faktisk fremløbstemperatur.
Daglig drift-fokusområder







Ringsted forsyning har kørt den årlige brøndtur i efteråret,
intet alarmerende.
Utætheder skal Thermo-fotograferes i ledningsnettet.
Vedligeholdelse af ledningsnet forløber planmæssigt
Central syd – røggaskøler, forundersøgelse og
igangsætning –
for at få de sidste MW ud af anlægget.
Der har været tilsat gult vand i fjernvarmevandet –
tilbageløb af gult vand i deres brugsvandshane, 5
tilbagemeldinger.
Målerkontrol af 2 partier er igangsat.
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Tarek Elawad orienterede om:


Etablering af nye tilslutninger:
I 2013 er der foreløbigt ca. 6 nye forbruger som forventes
tilsluttet til fjernvarmen og der forventes flere tilslutninger i
året.



Nye anlægsprojekter: der blev orienteret om følgende
På sidste møde blev der gennemgået årene 2012 og

2013,
følgende projekter er igangsat i året:
-

Bengerds allé-Ahorn Alle´
Campus, ny fordelingsledning
Kildemosevejene – 4 boligveje incl. fjernvarmestik
Der igangsættes 4 veje i Østre Park
Selandia Park, Glunz & Jensen, Ny bygning på ca. 2880
m² er blevet tilsluttet til fjernvarme og der blev udarbejdet
et projektforslag for tilslutning af de resterende bygninger.
Sagen afventer en tilbagemelding fra ejeren i slutning af
året.



Planlagte renoveringsprojekter i 2014
Tarek Elawad orienterede, at i 2014 vil Ringsted
fjernvarme udskifte den gamle transmissionsledning fra
Mellembroerne og helt ned til Søndervang. Denne ledning
havde i årevis en flaskehals som forhindrede en optimal
fjernvarmeforsyning af hele Søndervang-Søndre Parkvej
områder.
Og udover dette projekt vil vi fortsat renovere de gamle
fjernvarmeledninger inde i byen i Valdemarsgade,
Dagmarsgade, Svalevej, Spurvevej og i Østre Parkvej
område.



Ekstern audit på energibesparelser
Vi er forpligtet til at spare 2 % årligt på energibesparelser,
disse skal underlægges ekstern audit – dette er
gennemgået og dokumentationen er underbygget.
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Energibesparelser hos forbrugere og på ledningsnet er
blevet indberettet til Dansk Fjernvarme og Energistyrelsen.
Ringsted fjernvarme opfylder stadigvæk kravet om 2 %
besparelser om året og der er et pænt overskud som
stammer fra oliekonvertering til fjernvarme samt fra
renoveringsprojekter.

Ole Winther orienterede om status på følgende:
Halmvarmeværket








I 2012 gik vi sammen med Slagelse Forsyning og
Vordingborg Forsyning i samarbejde om et fælles udbud
på halmmængder og transport. I år er også Haslev
Fjernvarme og Holbæk Forsyning gået med i vores fælles
udbud. Dette samarbejde har givet os alle og landbruget
betydelige fordele i både udbuds- og kontraktsituationen.
Der er lige modtaget priser på halmudbud, tilbuddene ser
fornuftige ud for varmeåret 2013/2014.
Anlægget køre godt med høj rådighed og god virkningsgrad.
Der planlægges indført en ny forsyningssikkerhedsafgift på den
halm som bruges til direkte til rumopvarmning, hvilket vil
medfører at udgiften pr. ton halm over en årrække vil øges
med ca. 50 %.
Vi vil søge løsninger til imødegåelse af disse
omkostningsstigninger, som vil være mere rentable ved de
højere halmomkostninger.

Krematorium





Pt. indreguleres anlægget på Krematoriet og vi er ved at
gøre vores anlægsdel færdig.
Kraftvarmeværket
Det er et godt og sundt kraftvarmeværk.
Efter gennemførte kontrolmålinger på generatorerne er der
igangsat forebyggende vedligeholdelse / renovering af
generatorerne for at undgå ikke planlagt udetid og dermed
sikre fortsat betaling af grundbeløb fra Energinet.dk.
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Biogasanlægget
Kort om biogasanlægget og svar på spørgsmål her om.
 Biogasprojektet afventer nogle økonomiske parametre,
herunder byrdefordeling ved opgradering samt brug af
gasnettet, godkendelse af forsyningssikkerhedsafgift på
biobrændslerne – herunder halm og endelig om der
kommer en erstatning for grundbeløbet, som udbetales
årligt til Kraftvarmeværket, men fases ud i 2019.


Der er kommet endelig afgørelse vedr. anlægstilskuddet –
Ringsted blev ikke tilgodeset. 20 ud af 30 ansøgninger fik
afslag på anlægstilskud – herunder Ringsted. Ingen anlæg
på Sjælland fik anlægstilskud

Svend Erik Brand spurgte om man kunne klage over afgørelsen.
Efter afslaget har vi med hjælp fra politisk hold rettet henvendelse
til ministeren og fået svar. Svaret var bredt formuleret og det er
vurderet, at det ikke var nyttigt at gå i videre dialog om afslaget på
anlægsstøtte.
Ejgil Risager mente, at han havde læst en artikel i Dansk
Fjernvarme blad om Ringsted biogasanlægget, hvor der stod at
der var stor usikkerhed omkring økonomien og at det er tåbeligt at
placere projektet i Ringsted og spurgte, hvem havde besluttet, at
der skal etableres et biogasanlæg i Ringsted.
Formand Svend-Erik svarede, at undersøgelsen er rent politisk
besluttet og hænger sammen med landets klimapolitik og
energiaftalen, og at man undersøger de økonomiske forhold for
projektet.

Ej tilstede: Ej tilstede: Johnny Dahlgaard, Kurt Petersen, Johannes
Jørgensen og Bent Pedersen
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Regnskab 2012 for Ringsted Fjernvarme
A/S og Ringsted Kraftvarmeværk A/S

Janne Hansen gennemgik:













Regnskab 2012 for henholdsvis Ringsted Kraftvarmeværk A/S
og Ringsted fjernvarme A/S ifølge udleveret bilag.
Der blev orienteret om, at frem over vil vores regnskaber
udleveres som de udleverede bilagene for henholdsvis Ringsted
Fjernvarme A/S og Ringsted Kraftvarmeværk A/S. Regnskaber
vil bestå af en ledelsespåtegning, den uafhængige revisors
erklæringer, ledelses-beretning, noter til regnskab og
regnskabspraksis.
Janne Hansen refererede til side 2 i årsrapporten for Ringsted
Kraftvarmeværk A/S, at revisionen ikke havde givet anledning til
forbehold.
Og resultatopgørelsen for Ringsted Kraftvarmeværk A/S for
2012 udviste et overskud på 0 DKK, som er i overensstemmelse
med hvile-i-sig-selv princip og en lille egenkapital på 0,5 mio. kr.
Janne Hansen gennemgik også alle posterne i årsrapporten for
Ringsted Fjernvarme A/S og fik forklaret sammenhænget
imellem indtægter, udgifter, passiver og aktiver.
Svend Erik Brande spurgte til betydning af posten:
tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser under aktiver og
ønskede en forklaring på stigning fra 0,45 mio. kr. i 2011 til 9.0
mio. kr. i 2012. Janne forklarede, at denne post indeholder
restance fra varmesalg samt betaling for andre tjenesteydelser.
Der blev også spurgt om posten: regulatorisk underdækning på
ca. 8,0 mio. kr. og forklaringen var at det er mellemværende fra
2011 med Ringsted kommune.
Der blev også spurgt om de specifikationer der ligger bag
regnskaber/noterne og om de kunne sendes sammen med
referatet.
Janne forklarede, at tallene er baseret på en varmepris på 452
kr./MWh og på en forventet salg på 112.735 MWh fordelt på
2.685 målere.
Og der blev nævnt, at produktionen er fordelt på ca. 75 % halm,
11 % kraftvarme og 14 % på gaskedler.

Ej tilstede: Johnny Dahlgaard, Kurt Petersen, Johannes Jørgensen og
Bent Pedersen
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Udkast til vedtægter for Brugerråd for
Ringsted
Fjernvarme
og
Ringsted
Kraftvarme

Afgørelse:
Udkastet blev drøftet på mødet og der kom følgende bemærkninger til
det:
 A/S tilføjes for alle selskaberne.
 I afsnit 3.2, blev vi enige om at bibeholde ordet: i væsentlige
sager.
 I afsnit 5.2, tilføjes Opstilling af kandidater finder sted på et
fysisk opstillingsmøde/informationsmøde hos Ringsted
forsyning A/S
Disse bemærkninger tilpasses i udkastet og sendes sammen med dette
referat til godkendelse hos medlemmer.

Ej tilstede: Ej tilstede: Johnny Dahlgaard, Kurt Petersen, Johannes
Jørgensen og Bent Pedersen

Obs.
1. Der blev aftalt, at næste møde startes ved
Fælleskrematoriet Sjælland og Nykøbing Falster I/S,
Kærup Parkvej 1, Ringsted, og afsluttes i Bragesvej 18.
2. Fjernvarmeblad bestilles til Ejgil Risager og Lasse
Andersen.
3. Ejgil Risager, Poul Ulrich Larsen og Lasse Andersen
ønsker at få tilsendt materialer vedr. møderne i posten.
4. Referatet sendes sammen med de tilhørende
specifikationer for regnskaber og med det rettede
udkast for vedtægter.
5. Janne Hansen forslår, at næste møde afholdes
mandag den 28. oktober 2013, kl. 17.00
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