Beretning 2016-2017
Fakta

Priser incl. moms

MWh-pris
Effektbidrag pr. m3
Samlet varmesalg
Antal forbrugere
Antal m3 rum

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

400,00
16,25
15.162
785
341.593

462,50
16,25
15.011
779
339.966

456,25
16,25
14.288
773
339.173

387,50
16,25
13.885
769
337.900

418,75
16,25
16.171
757
333.100

Årets varmesalg har været på 15.162 MWh, hvilket er 1% mere end sidste år, hvilket primært skyldes nye
forbrugere. Sidste år fik vi tilsluttet 6 nye forbrugere.
Administration
Som oplyst på sidste generalforsamling valgte vores tidligere driftleder, Svend Manø Jensen, at gå på
pension med udgangen af 2016. Som ny driftsleder har bestyrelsen ansat Henrik Stigaard Petersen som
sammen med driftsassistent Bent Poulsen varetager den daglige drift. Kontorholdet (korrespondance og
bogføring m.v.) varetages af Nina Bøgh Hansen.
Værkets kontortid er mandag-torsdag kl. 10.00 – 12.00. Derudover kan værket kontaktes via e-mail:
info@gfvarme.dk
Drift
Produktionsapparatet består af 2 fliskedler på hhv. 4 og 5,5 MWh og 2 oliekedler på hver 5 MWh. Endelig
har vi en akkumuleringstank til at udligne spidsbelastningsperioderne og dermed give en mere kontinuerlig
produktion. Alt i alt kan værket uden problemer klare nuværende og kommende varmebehov.
Vi har i sidste varmeår brugt 6.696 ton flis og 0,5 ton olie.
Vores ledningsnet er i god stand. Via termografi af ledningsnettet prøver vi at være på forkant med at
reparere utætheder og antallet af brud (0 i 2016/17) giver ikke anledning til bemærkninger.
Økonomi
Årets resultat efter varmeforsyningsloven er kr. 558.382, hvoraf kr. 833.242 er overført overskud fra 2015/16.
I budgettet for 2017/18 er indregnet er forventet overskud i 2016/17 på 552.942.
Flisprisen for den kommende sæson er uændret med en gennemsnitspris på kr. 46,50 pr. GJ.
Med en budgetteret pris pr. MWh på kr. 431,25,- for 2017/18 kan vi fortsat kalde os et af de billigste
varmeværker i Nordsjælland.
Det regnskabsmæssige resultat er, jf. myndighedskrav, udarbejdet både som et regnskab efter regnskabslovens principper og et som følger varmeforsyningsloven. Vi har valgt at udsende et sammendrag af
årsregnskabet efter varmeforsyningsloven med denne beretning. Det samlede årsregnskab og balance kan
rekvireres ved henvendelse til Fjernvarmeværket eller hentes på vores hjemmeside på internettet.
Som nævnt i beretningen for sidste år, har bestyrelsen igangsat undersøgelser for udvidelse af
forsyningsområdet med bl.a. Ramsagerområdet med ca. 160 parceller. Ingeniørfirmaet Rambøll A/S har
udfærdiget samfunds- og virksomhedsøkonomiske beregninger og med baggrund heri ,fremsender vi
projektforslaget til godkendelse i Gribskov kommune. I dette forslag er området opdelt i 3 etaper:
1. etape omfatter Poppelager og Hasselager og den overfor liggende del af Ramsager.
2 etape omfatter Højager og Dalager med tilhørende del af Ramsager
3. etape udgøres af resten af Ramsager samt Bakkeager og Moseager.
En væsentlig betingelse for gennemførelsen er antallet af potentielle forbrugere (ejendomme med oliefyr) og
her viser beregningerne, at der skal være en tilslutningsprocent på h.h.v. 55, 70 og 75. Derudover er det en
forudsætning af projektet etableres i den nævnte rækkefølge.
Vi forventer Gribskov kommune kan færdigbehandle projektforslaget i indeværende år, hvorefter vi
igangsætter informationen til områdets ejendomme med henblik på at få en tilkendegivelse af, hvor mange
der er interesseret i at overgå til fjernvarme. Bestyrelsen tager herefter stilling til det videre forløb.
Afslutning
Samlet set mener vi i bestyrelsen, at der er god grund til at se optimistisk på Græsted Fjernvarmes
økonomiske og driftsmæssige fremtid.
Jens-Erik Hansen
Bestyrelsesformand

