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Fraværende:
1.

Godkendelse af sidste referat/orienteringsmøde

Afgørelse:
Godkendt med et ønske om at der bliver sendt referatet af
sidste orienteringsmøde sammen med dette referat.

Ej tilstede: Per Nørhave, Torkil Bro og Thomas Sommersted

2.

Godkendelse af dagsorden

Afgørelse:
Godkendt med en lille bemærkning fra Ejgil Risager omkring
indholdet af dagsorden, lidt mere oplæg og forklaringer i
dagsordens punkter.
Ej tilstede: Per Nørhave, Torkil Bro og Thomas Sommersted

3.

Status for Søndervangs projekt/projektforslag

Følgende emner blev diskuteret under dette punkt:





Ole oplyste at projektforslaget var tilpasset, så man i første
omgang kun tilbød fjernvarme til de veje med den højeste
tilmelding til fjernvarme. Det betyder at projektforslaget kun
omfatter 5 veje, som til sammen har over 50 % tilslutning fra
starten. Når man først begynder at grave er erfaringen at flere
tilmelder sig. Da vi har ca. 98 % tilslutning i eksisterende
fjernvarmeområde, regner vi med at opnå 80 % tilslutning inden
for de første 10 år.
Ejgil Risager syntes at det er uhensigtsmæssigt at etablere en
ny halmkedel som spidslast. Ole oplyste at der i forbindelse
med projektforslaget for Søndervang, kun var medtaget en
røggaskøler på halmvarmeværket. Denne røggaskøler sikre at
der både er god bruger- og samfundsøkonomi i at udvide
forsyningsområdet i Søndervang.
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Poul Ulrich spurgte til varmekapaciteten for at forsyne
projektets område. Ole oplyste at den planlagte røggaskøler har
en varmekapacitet, som svare det nye ekstra varmebehov til
forsyning af de 5 veje, som er planlagt.
Ole supplerede med at oplyse, at fjernvarmen i stadig flere timer
om året er presset på varmekapaciteten. Det skyldes at
Kraftvarmeværket – for at sikre sin økonomi – har indgået en
aftale med Energinet.dk om at være en ”forpligtende” opreguleringsreserve, hvor Kraftvarmeværket som udgangspunkt
står stille for at være til rådighed for Energinet.dk. Dette har
Kraftvarmeværket gjort, fordi værket ikke kan ”leve af” kun at
stå som spids- og reservelast for fjernvarmen, da
Kraftvarmeværkets varmepris ofte er udkonkurreret af
gaskedlerne, når kraftvarmeværket ikke får så meget for elproduktionen ved de meget lave elpriser. Derfor planlægges der
med en udvidelse af halmkedelkapaciteten, som kan sikre den
ønskede varmekapacitet til en fornuftig varmepris.
Det vedtaget stop af EL-tilskud i 2019 (”Grundbeløbet”)
forventes at bliver gennemført som tidligere udmeldt. Det
forventes ikke at give væsentlig ændring på varmeprisen hos
Ringsted Fjernvarme, da varmeforsyningen i 2015-, 2016- og
2017- prisen har indregnet betydelige hensættelser til kommende
udvidelse på halmvarmeværket. Denne hensættelse stoppes i
2019. Efterfølgende vil en relativ lav afskrivning og pæn
driftsbesparelse med en ny kedel - hjælpe med at holde
varmeprisen i ro.
Der blev spurgt til betydningen af mulig ændring af PSO
afgifter og grønne afgifter. Svaret var at det er vanskeligt at
vurdere før man kender den endelige beslutning. I forbindelse
med energiforliget i 2012 blev det mellem forligspatierne aftalt
at udarbejde en analyse af hele afgiftssystemet for at sikre en
tilpasning heraf, som understøtter den ønskede omlægning af
energiforsyningen / -forbruget. Analysen blev lovet færdig til
2014. En række udsættelser heraf er foretaget. Den er nu senest
lovet færdig inden jul 2016.

Ej tilstede: Per Nørhave, Torkil Bro og Thomas Sommersted

4.

Regnskaber 2015 for Ringsted fjernvarme og
kraftvarmeværk
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Afgørelse:

Janne Hansen gennemgik:


Regnskab 2015 for henholdsvis Ringsted Kraftvarmeværk A/S
og Ringsted fjernvarme A/S ifølge udleveret årsrapporter og
noter.

Ej tilstede: Per Nørhave, Torkil Bro og Thomas Sommersted

5.

Evt.

Ejgil Risager ønsker at drøfte brugerrådets indflydelse
på næste møde.
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