Øster Toreby Varmeværk Beretning 2021
Nu har jeg et par gange fundet anledning til at begynde min beretning med at forholde mig til den konkrete
situation, vi alle befinder os i. Jeg havde på ingen måde forestillet mig, at vi skulle gå fra slemt til værre,
men med krigen i Ukraine må vi alle indstille os på, at meget er forandret. Det vil være naivt at tro, at vi her
på ØTV vil kunne undgå at mærke konsekvenserne, og det er også svært at forestille sig, hvor dette ender.

Der er al grund til at håbe på det bedste.

Tilbage til den egentlige beretning med følgende punkter:

•
•
•
•
•
•

•

Årets drift i tal.
Driftsår 2021.
Sundskolen.
Guldborgsundcentret.
Egehegnet.
ØTV som fremtidig varmeleverandør.
o Miljø og forsyningssikkerhed.
o Fjernvarmeunit.
o Prisstigning.
Oplysningspligt.
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1. Årets drift i tal

Drift

Resultat

Varmeproduktion i 2020:
Varmeproduktion i 2021:

47.563 MWh
52.185 MWh

Varme leveret til ledningsnet i 2020:
Varme leveret til ledningsnet i 2021:

46.280 MWh
50.452 MWh

(Disse tal plejer vi ikke at have med, men da flere og flere opgiver ledningstab ud fra dette, gør vi det også)

Varmesalg i 2020:
Varmesalg i 2021:

33.169 MWh
37.666 MWh

Ledningstab i 2020:
Ledningstab i 2021:

28,3%
25,4%

(Udregnet som forskel imellem det, der er leveret på ledningsnettet i forhold til det, forbrugerne har brugt. Dvs.
internt tab på værket samt stilstandsvarme på kedler er ikke medregnet)

Halmforbrug i 2020:
Halmforbrug i 2021:

9.731 tons
11.292 tons

Afrenspiller i 2020:
Afrenspiller i 2021:

0 tons
0 tons

Olieforbrug i 2020:
Olieforbrug i 2021:

2 kubikmeter
1 kubikmeter

Varme fra Metalcolour i 2020:
Varme fra Metalcolour i 2021:

891 MWh
769 MWh

Solproduktion i 2020:
Solproduktion i 2021:

10.533 MWh
9.098 MWh

Udnyttet solproduktion i 2020:
Udnyttet solproduktion i 2021:

9.951 MWh
8.860 MWh

Antal forbrugere i 2020:
Antal forbrugere i 2021:

1.908
1.919 (Færdigmeldte. Der er skrevet kontrakt
med flere)

Årets resultat:
Årets samlede akkumulerede resultat:

Overdækning på 545.614 Kr.
Underdækning på 213.400 Kr.
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2. Driftsår 2021
Når vi på ØTV skal se på os selv, er der grund til at fremhæve de miljømæssige betingelser, der er for
værket. Når vi dertil lægger den meget høje forsyningssikkerhed, vi år efter år formår at tilbyde vore
forbrugere, kan vi blot konstatere, at vi er en meget god varmekilde med lokalt fremstillet halm, samt at vi
igennem årene har kunnet tilføje solvarme og overskudsvarme. Dette har på alle områder været til fordel
for forbrugerne.
Driftsåret er på de fleste områder forløbet som tidligere år, med alle de nødvendige opgaver med både
forebyggende og løbende reparationer af hele værket.
Vores brændselsdeklaration, som det er lovpligtigt at få udarbejdet en gang pr. år, viser, at vores andel af
vedvarende energi er på 100%. Vi undres derfor over, at der stadig i vores forsyningsområde findes oliefyr.

3. Den nye Sundskole
Arbejdet med rørlægning til den nye Sundskole er afsluttet, og der er grund til at se frem til at kunne levere
såvel fjernvarme til udtørring af bygninger som til den kommende drift.

4. Guldborgsundcentret
Der har igennem længere tid været forhandlinger med selskabet om nye forretninger i forlængelse af det
eksisterende byggeri. Hvad det hele resulterer i, er i øjeblikket ikke fuldt fastlagt. Vi har dog en forventning
til, at vores nuværende ledningsnet kan opfylde de behov, der måtte komme til varme.

5. Egehegnet
Der er i de forgangne år kommet rigtig meget gang i byggeriet på Egehegnet, og det ser ud til, at det
fortsætter i indeværende år. Selv om det er lavenergihuse, der bliver opført, er det også tydeligt, at
beboerne ønsker fjernvarme til sikring af den daglige komfort.
På den lidt længere bane ser det ud som om, der er planer om yderligere udbygning af boligområdet.

6. ØTV som fremtidig varmeleverandør
A. Miljø og forsyningssikkerhed:
Når vi ser på hele landet, er der grund til, at ØTV’s forbrugere kan glæde sig. Det er for tiden ikke
opmuntrende at være forbruger af gas, olie eller el som varmekilde. Der er set med vores viden ikke noget,
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der kan true den stille og rolige udvikling, vi har været igennem de seneste mange år. Vores
forsyningsområde er med hensyn til ledningsnet udbygget til det pt. mulige - dog er der stadig, forstå det
hvem som kan, husstande, hvor vi kommer forbi i fortovet, som ikke har fjernvarme. Det ville på alle måder
være godt for miljøet samt for familiens økonomi.

B. Fjernvarmeunit:
Vi er netop gået i gang med at tilbyde både nye og eksisterende forbrugere, at de kan få en fjernvarmeunit
på abonnement. En fjernvarmeunit består af en varmeveksler, som overfører varmen fra fjernvarmevandet
til vandet, der cirkulerer rundt i radiatorerne, samt af en gennemstrømningsvandvarmer, som laver det
varme brugsvand. Desuden består unitten af cirkulationspumpe og vejrkompensering, som styrer
fremløbstemperaturen i huset. En effektiv og korrekt justeret unit er med til at holde varmeforbruget nede.
En sådan unit koster 2.500 kr. årligt inkl. vedligeholdelse, og når den på et tidspunkt er udtjent, bliver der
monteret en ny. Således kan vi sikre, at anlægget kører optimalt til gavn for forbruger og værk.

C. Prisstigning:
Vi har i 2021 besluttet, at vi skal gennemføre en lille prisstigning pr. 1. januar 2022 på 260 kr. plus moms pr.
år for et standardhus på 130 m2. Stigningen er begrundet i stigninger på reservedele samt på el til kedlerne.
Jeg vil benytte lejligheden til at minde om, at en prisstigning sidst blev gennemført i 2017, hvor målerlejen
steg med 100 kr. plus moms, og før den tid skal vi tilbage til 2014, hvor der var prisstigning i forbindelse
med etableringen af det nye værk.

7. Oplysningspligt
EU har igen stillet krav til varmeværkerne, og nu er vi pålagt at udsende meddelelse til alle forbrugere 7
gange årligt, således at de kan følge deres forbrug i foregående måned. Oplysningerne er lovpligtige og kan
til enhver tid ses i E-forsyning på vores hjemmeside. Den billigste måde at videregive oplysningen på er via
mail, derfor opfordrer vi de forbrugere, som endnu ikke har meddelt mail adr. til værket, om at gøre dette der er mange penge at spare.

Og dermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingens behandling.

Leif Jeppesen
Formand
ØTV.
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