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Fælles bestyrelsesmøde Ringsted
Forsyninger A/S
Tirsdag den 24. nov. 2020 Bragesvej 18, 4100 Ringsted, kl. 17.30 – 20.00

(Først bestigelse Møn vandværk – fælles kørsel kl. 13.00)

Deltagere:
Sadik Topcu, Formand
Per Nørhave, Næstformand
Johnny Dahlgaard, Bestyrelsesmedlem
Kristian Schou, Bestyrelsesmedlem
Niels Conradsen, Bestyrelsesmedlem
Bjarne Madsen, Bestyrelsesmedlem
Solvejg Hvidemose, Bestyrelsesmedlem
Janne Hansen, Direktør

Selskaber:
Ringsted Forsyning A/S, cvr.nr 29 77 73 73
Ringsted Vand A/S, cvr.nr 31 15 20 54
Ringsted Spildevand A/S, cvr.nr 31 15 20 62
Ringsted Centralrenseanlæg A/S, cvr.nr 33 37 40 46
Ringsted Fjernvarme A/S, cvr.nr 34 60 97 05
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1. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse

2. Konstatering af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og
bestyrelsernes beslutningsdygtighed

3. Revisionsbemærkning

4. Godkendt referat af 21. okt. 2020 vedlagt

5. Orientering fra formanden

6. Økonomisk rapportering
- Vedlagt opfølgning på drift
- Vedlagt opfølgning på anlæg

17.11.2020
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7. Inddrivelse af restancer via privat aktør Kredinor – status
Orientering:
Indledning:
Denne sag er en foreløbig status for anvendelse af overgangsordningen omkring privat
inddrivelse af restancer via Kredinor.
Sagsfremstilling:
Som godkendt på bestyrelsesmødet den 10. juni 2020, har vi gjort brug af privat
inddrivelse af restancer hos Kredinor. Restancer på såvel vand, varme og
spildevandsområdet, og for såvel almindeligt forbrug som for tilslutningsbidrag.
Ordningen er foreløbig over en 3. årig periode, hvorefter det forventes at Gældsstyrelsen
har etableret et system til inddrivelse.
Vi har i perioden fra juni opsat/etableret systemet og løbende i perioden fremsendt
forfaldne restancer til inddrivelse via Kredinor. Det skal bemærkes, at der er tekniske
udfordringer mellem systemleverandørerne, hvormed det for KMD endnu ikke har været
muligt at oversende kravet automatisk til Kredinor som forudsat.
Foreløbig sker behandlingen manuelt og i tæt dialog med Kredinor.
Vi har pr. 10. november 2020 oversendt 18 sager til inddrivelse, hvoraf 13 sager er i gang
og 5 sager er afsluttet. I alt har vi oversendt fordringer på i alt 195.954 DKK fordelt på de
18 sager.
Følgende diagram viser status på sagerne:
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Økonomi:
Foreløbigt er det krav i forbindelse med flytteafregning samt tilslutningsbidrag, der er
oversendt til behandling via Kredinor.
Der er i perioden modtaget 8.000 kr. via Kredinor
Der er i perioden ikke modtaget fra Gældsstyrelsen
Vurdering:
Ingen
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Indstilling:
Direktøren indstiller at orienteringen tages til efterretning

8. Forslag til reduceret tilslutningsbidrag for fjernvarmetilslutning
Beslutning:
Indledning:
Politikerne har med klimaaftalen fra juni 2020 besluttet, at der skal oprettes i alt fire puljer,
der skal udbetale støtte til overgangen fra fossil varme til enten fjernvarme eller
opvarmning med individuelle varmepumper, dette med henblik på udfasning af fossile
brændsler mod 2030.
Denne sag omhandler forslag til reduceret tilslutningsbidrag foreløbig i tilskudsordningens
periode, hvormed Ringsted Fjernvarme sammen med borgerne i Ringsted Kommune
arbejder hen mod et grønnere Ringsted.
Sagsfremstilling:
Regeringen og partierne bag klimaaftalen har indgået aftale om udmøntningen af 2,3 mia.
kr. til udfasning af olie- og gasfyr og udrulning af fjernvarme og varmepumper. Den
samlede indsats til udfasning af olie- og gasfyr forventes at reducere CO2-udledningerne
med 700.000 ton i 2030.
Det ligger naturligt i fjernvarmens regi at tilbyde gas- og oliekunder i nærhed af
leveranceområdet, fjernvarme. Ringsted kommunes midtby er i dag opdelt i fjernvarme og
gasdistrikter. Det har i de seneste år været muligt for Ringsted Fjernvarme at tilbyde
fjernvarme i eksisterende gasområder på baggrund af en positiv samfundsøkonomi. For
nuværende i Søndervangsområdet.
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Med puljeordningen er det muligt for Ringsted Fjernvarme at søge kompensation for
tilslutning, det skal bemærkes at de eksisterende olie/gasområder skal være udpeget til
fjernvarme, hvormed dette skal ske samarbejde med Ringsted Kommune med henblik på
udarbejdelse af en varmeplan.
Uagtet tilskuddet finder Ringsted Fjernvarme samt brancheorganisationen Dansk
Fjernvarme det som en ”samfundsopgave” at medvirke til den grønne omstilling mod
2030.
Ringsted Fjernvarme er i dag 75% grøn og vil med den nye varmepumpe opnå 95% grøn
profil.
I alt er der 4 puljer til udfasning af olie- og gasfyr, Skrotningsordningen, Bygningspuljen,
Fjernvarmepuljen og Gasafkoblingspuljen
Fjernvarmepuljen rummer følgende:
-

Fjernvarmepuljen giver støtte til udrulning af fjernvarmenet i nye områder

-

Fjernvarmeselskabers konverteringsprojekter støttes med et fast beløb på op til
20.000 kr. per konverteret olie- eller gasfyr, for det antal, som udgør
minimumstilslutningen.

-

Minimumstilslutningen er defineret som det antal husstande, der skal tilkobles for at
give balance i selskabsøkonomien for konverteringsprojektet.

-

Støtten udbetales til fjernvarmeselskaberne. Det forventes, at støtten anvendes til at
sænke forbrugerpriserne for de forbrugere, der tilslutter sig fjernvarmen, fordi det kan
give en højere tilslutningsandel i konverteringsprojektet, hvilket giver
fjernvarmeselskabet en bedre selskabsøkonomi.

-

Der er i alt afsat 405 mio. kr. til puljen.
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Økonomi:
Med udgangspunkt i 2019 projekt for konvertering af gasområde i Søndervang har
administrationen foretaget en gennemsnitlig beregning af omkostning for konvertering af
en gaskunde på baggrund af forskellige scenarier i boligens størrelse, antal boligmasse.
Ved et tilslutningsbidrag på 5.000 kr. ex. moms vil tilbagebetalingstiden ligge mellem 16
og 30 år. Se bilag
Heri er ikke indeholdt tilskud fra staten, idet det er afhængigt af minimumstilslutning. Dog
hænger det sammen med ønsket om, at tilskuddet reducerer forbrugerprisen, som nævnt
under tilskudsordningen.
I dag opererer Ringsted Fjernvarme med 2 abonnementsordninger
1) Ab 1, Denne omhandler vekslerordning
2) Ab 2, Denne omhandler både vekslerordning samt tilslutningsbidrag for stikledning
For den 3-årige periode og hvor tilskudsordningen forløber, vil der i perioden således kun
være tale om abonnementsordning 1, vekslerordning.
Ejendomme med flere lejemål eller flere ejerandele konverteres efter brutto etage m2.
Med hensyn til tilslutningsbidrag opdeles vekslerabonnement økonomisk pr. 300 m2. For
alle enkeltejendomme såsom, parcel, rækkehuse samt andelsboliger er
tilslutningsbidraget pr. boligenhed.

Vurdering:
Ringsted Fjernvarme vurderer, at vi med et tilslutningsbidrag på 5.000 kr. ex. moms vil
bidrage til den grønne omstilling herunder være en attraktiv medspiller til individuel
varmepumpe.
Forud stillingtagen skal følgende være forelagt Ringsted Brugerråd:
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-

Forslag til nyt tilslutningsbidrag

-

Drøftelse af nuværende abonnementsordning 2

-

Drøftelse af opstart for ordningen (enkelte af puljerne er allerede åbnet for ansøgning)

-

Drøftelse af oliekunder i eksisterende fjernvarmeområder

Bestyrelsen for Ringsted Fjernvarme forelægges ovenstående med henblik på en samlet
anbefaling.

Indstilling:
Direktøren indstiller, at sagen forelægges Ringsted Brugerråd

9. Eventuelt
Bestyrelsesmøde 8. dec. 2020
Bestyrelsesmøde 2. marts 2021
Generalforsamling 27. april 2021
Bestyrelsesmøde 24. juni 2021
Bestyrelsesmøde 31. aug. 2021
Bestyrelsesmøde 27. okt. 2021
Bestyrelsesmøde 30. nov. 2021
Bestyrelsesmøde 21. dec. 2021

10. Kommunikation
Åben
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