
  
 

 Beretning 2006-7 for RVV A.m.b.a. :                                    
 
 
 
Velkomst / indledning. 
 
Velkommen til Rønne- Vand- og Varmeforsynings 7. ordinære generalforsamling. 
  
Det er igen en tilfreds formand der i år skal aflægge beretning for RVV.  
Måske skulle jeg indledningsvis gøre opmærksom på de sidste fire bogstaver i vort navn 
''A.m.b.a.'' Det betyder at vi er et andelsselskab, og at det er vore kunder der ejer os. Derfor 
er det helt naturligt for os at sige, at vi er til for kundernes skyld og har som øverste mål at 
levere gode og billige ydelser. Derfor er det en særlig glæde i år at kunne konstatere, at vi 
på trods af den lidt svære start, har den billigste fjernvarme på Bornholm og en lav 
vandpris, og dette samtidig med at vi har god økonomi og en stabil moderne drift. 
 
Lad mig sige det straks i år kommer priserne for varme og vand heller ikke til at stige. 
 
Olieprisen, som vi plejer at sammenligne os med for fjernvarmens vedkommende, har 
siden 1. jan. 2006 stabiliseret sig på ca. 7.800 kr. Det betyder at en fjernvarmekunde stadig 
sparer ca. 6.000 kr. om året ved at bruge fjernvarme i stedet for olie.  
 
RVV har en lav vandpris, og det er vi stolte over. For den lave vandpris er opnået samtidig 
med, at vi har moderniseret vore vandværker for mere end 15 mio. kr. i de foregående år. 
Og vi fortsætter med at investere i net og værker. Vi ruster os bedst muligt, til ikke at 
kommer i samme situation som en række vandforsyninger, der har haft problemer med at 
levere vand af god drikkekvalitet. 
Vore tre vandværker fremstår i dag som moderne fjernovervågede fødevarevirksomheder 
der leveret vand af høj kvalitet. 
Vand bliver dyrere når der leveres mindre af det. Vi har som andre haft et faldende salg af 
vand. Over de sidste par år har en stor fiskeforarbejdningsvirksomhed lukket det meste af 
sin produktion i Rønne, og dette alene har givet et mindre salg på ca.100.000 m3 pr. år. 
 
For fjerde år i træk har vi et godt økonomisk resultat, i 2006-7 blev resultatet 31 millioner 
og 340 tusinde kr. Resultatet er ekstraordinært flot på grund af en omlægning af 
regnskabsåret der bl.a. betyder at vi har to fyringssæsoner i perioden. Men det er et resultat 
der lover godt for fremtiden, i takt med at vi afdrager vores gæld, og renterne dermed 
bliver færre. 
Egenkapital er nu 37 millioner og 993 tusinde kr. Det er for os meget tilfredsstillende efter 
de første år med negativ egenkapital. 
Vi har dog stadig en stor gæld på 358 mio. kr. Det vigtige budskab er imidlertid, at det går 
godt, og at vi afdrager kraftigt på gælden. I 2006-7 har vi afdraget yderligere ca. 29 mio. 
kr. på gælden. 
 
Med virkning fra 1.oktober 2007 skal vores varmekøbskontrakt genforhandles. Dette 
betyder at købsprisen for varme vil stige. Vi er ikke helt færdige med forhandlingerne, men 



den fremtidige varmekøbspris kan få stor betydning for RVV's resultater i de kommende 
år. I forbindelse med forhandlingerne, undersøger vi også andre muligheder for at 
fremskaffe varme bedst og billigst til vore kunder. 
 
Vi bliver stadig flere, i årets løb er der kommet yderligere 34 varmekunder til, og 85 flere 
vandkunder. 
I forbindelse med udarbejdelsen af varmeplanen for Bornholm, udarbejdede RVV et 
projektforslag til fjernvarmeforsyning af hele Hasle by. Projektforslaget blev sendt til BRK 
indenfor de lovede tidsrammer. Til vor store undren, måtte vi senere konstatere at vores 
forslag ikke blev behandlet politisk, inden BRK valgte den nuværende løsning. 
Der ville ellers have været gode besparelser for forbrugerne, med et samarbejde mellem 
fjernvarmen i Hasle og Rønne. 
 
På personalesiden har der stort set været stabilitet. Vi effektiviserer hele tiden og er igen 
blevet en medarbejder mindre. Total set er vi over de sidste fire år gået fra 16,4 til 13 
medarbejdere. 
 
Der har i det forløbne regnskabsår ikke været udskiftninger i bestyrelsen.  
Der har været afholdt 9 bestyrelsesmøder og to ekstraordinære generalforsamlinger. 
De to ekstraordinære generalforsamlinger var nødvendige for at få vores nye navn og 
regnskabsår indføjet i vedtægterne. 
 
Sidste år sagde vi at vi ville samle års - afregningen for vand, varme og afløb på én og 
samme regning. Det betyder at kunderne kun skal betale én regning i stedet for tre, og 
samtidig vil afregningerne blive lettere at læse og mere informative. Kunderne har 
yderligere fået et password så der er mulighed for at se sin egen konto i afregningssystemet 
på RVV’s hjemmeside. 
Dette er gennemført og kunderne er glade for den nye samlede regning. 
  
 
Drift af vandforsyningen: 
 
At rent drikkevand ikke er en selvfølge, blev vi gjort opmærksom på da Køge Kommune 
forurenede vandforsyningen til ca. 7.000 mennesker med spildevand, og ca. 1000 
mennesker blev syge. Denne forurening blev meget omtalt i pressen, men også på 
Bornholm, i Rø/Gudhjem, Pedersker og Østerlars har Bornholmere i perioder skulle koge 
vandet inden brug. I RVV har vi ikke været udsat for vandforureninger. Det tilskriver vi at 
vore net og værker i god stand, og at vi har tre vandværker. Hvis eet værk skulle blive 
forurenet, vil de to andre værker altid kunne klare forsyningen i Rønne. Det giver en god 
sikkerhed. 
Vi har i 2006-7 ikke haft uplanlagte afbrydelser. Vort nødstrømsanlæg har sikret 
vandforsyningen når der har været strømafbrydelserne på Bornholm. Derfor er vi stolte 
over at kunne sige at forsyningssikkerheden i 2006-7 igen har været meget tæt på 100 %. 
 
 
Resultatet for vand er for 2006-7 på 545 tkr. Dette betydelig bedre en forventet, og skyldes 
primært øgede tilslutningsbidrag og interne besparelser. 
Vi er særlig tilfreds med resultatet fordi at det er nået på trods af et stadig faldende 
vandforbrug, og at en stor kunde har reduceret forbruget med over 100.000 m3 pr. år. 
 
 



Drift af varmeforsyningen : 
 
Som jeg var inde på i indledningen, har driften af fjernvarmeforsyningen været meget 
tilfredsstillende. Vi får ca. 2/3-dele af varmen fra Østkraft og ca. 1/3-del fra Bofa som 
overskudsvarme ved forbrænding af affald. Når der er havarier på Bofa eller Østkraft kan 
vi selv fremstille varmen på vor reservelastcentral. Vi har et godt samarbejde med vore 
varmeleverandører, dette har medvirket til en stabil forsyning i årets løb. 
 
Når der på Østkraft produceres el og varme samtidig, spares der meget kul og 
omgivelserne spares for meget forurening, ikke mindst bliver udledningen af Co2 meget 
mindre. 
På Bofa er vi glade for at medvirke til at omdanne affald til varmt vand og varme i stuerne 
om vinteren. 
Begge dele er godt for miljøet. 
 
For regnskabsåret 2006-7 har vi målt salget til, i løbet af de sidste 12 måneder, at være ca. 
383.000 GJ, hvilket er 46.000 GJ mindre en året før. Det har været en ekstrem mild vinter. 
ca. 30 % mildere end et gennemsnitsår. Som det fremgår af regnskabet har RVV sendt ca. 
10 millioner kr. tilbage til varmekunderne, i for meget indbetalt a'conto. 
 
Resultatet er på 30 millioner og 795 tusinde kr. hvilket er 8 millioner og 108 tusinde kr. 
bedre end budgetteret.  
Det er vi meget tilfredse med, men resultatet er som sagt præget af at der i dette 
regnskabsår er to fyringssæsoner. 
 
Nye tiltag. 
   
I efteråret 2007 vil vi tilbyde en serviceordning, hvor en uddannet medarbejder gennemgår 
kundens fjernvarmeinstallationer og indstiller dem korrekt, samt giver forslag til 
besparelser og optimeringer. På denne måde skulle flere kunne få gavn af den 
afkølingsbonus på 5 % af GJ-prisen som vi indførte for et par år siden. 
 
Afslutning  
  
Til slut vil jeg benytte lejligheden til at takke ledelsen og alle medarbejderne i RVV for en 
flot indsats, som naturligvis er en væsentlig medvirkende årsag til den positive udvikling, 
virksomheden er inde i. 
Endelig vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år. 
  

På bestyrelsens vegne 
 

Ingolf Lind-Holm 
Formand 

19. Sept. 2007 
 


