
    
 

 Beretning 2008-9 for RVV a.m.b.a. :     
 
 
 
Velkomst / indledning. 
 
Velkommen til RVV a.m.b.a. 's 9. ordinære generalforsamling. 
Og til forbrugernes eget selskab. 
 
Det går godt for RVV a.m.b.a. Vi fik ellers ikke den bedste dåbsgave i år 2000 hvor vi blev 
udskilt fra Rønne kommune. Dåbsgaven var en meget stor gæld på næsten 500 mio. kr., 
nogle meget høje varmepriser, og nogle vandværker der trængte til at blive renoveret. I år 
kan vi konstatere, at vi stort set har halveret gælden, vi har de laveste varmepriser på 
Bornholm og er blandt de billigste på vandsiden. Dette sammenholdt med at vi har 
renoveret vore vandværker og er blevet færre medarbejdere. 
Vi kan være godt tilfredse med de forløbne år. 
 
Det ser fortsat ud til at RVV er inde i en god rytme. For sjette år i træk kan vi aflægge et 
flot regnskab. Årets resultat er på 8.470 t.kr. fordelt med et overskud  
på 738 t.kr. på VAND og et overskud på 7.732 t.kr. på VARME 
  
De sidste fire bogstaver i vort navn ''a.m.b.a.'' betyder at vi er et andelsselskab, og at det er 
vore kunder der ejer os. Derfor er vi forbrugernes eget selskab, og derfor tilhører 
overskuddet også vore kunder og pengene skal således tilbage igen til kunderne. Dette er 
bl.a. grunden til at vand- og varmeprisen ikke stiger på trods af at omkostningerne er steget 
3-4 % i det forløbne år. 
 
Olieprisen, som vi plejer at sammenligne os med for fjernvarmens vedkommende, har i år 
ligget på 8.200 kr. i gennemsnit for 1000 liter olie. Det er ca. 1.800 kr. billigere end sidste 
år, men alligevel sparer en fjernvarmekunde ca. 26 % i forhold til at fyre med olie, eller for 
et gennemsnits hus ca. 530 kr. om måneden året rundt.  
 
Generelt: 
Det gode økonomiske resultat, i 2008-9 blev som sagt 8.470 t.kr. resultatet er 1,2 mio. kr. 
bedre end sidste års resultat på 7.275 t.kr. Det er et resultat der lover godt for fremtiden, i 
takt med at vi afdrager vores gæld, og renterne dermed bliver færre. 
Egenkapitalen er nu ca. 54 mio.kr. Det er meget tilfredsstillende efter de første år med 
negativ egenkapital. Vi har dog stadig en underdækning fra før år 2000 på 46 mio. kr. og 
en lånegæld på ca. 246 mio. kr. Det vigtige budskab er imidlertid, at det går godt, og at vi 
afdrager kraftigt på gælden. I 2008-9 har vi nedbragt vore lån med ca. 26 mio. kr. 
 
På personalesiden har der stort set været stabilitet. Total set er vi over de sidste 4 - 5 år gået 
fra 16,4 til 13 medarbejdere, eller en reduktion på ca. 20 %. Denne reduktion er vel at 
mærke sket, uden at vores service er blevet forringet. 
 
Der har i det forløbne regnskabsår ikke været udskiftninger i bestyrelsen.  



 
Der har i perioden været afholdt 7 bestyrelsesmøder og en generalforsamling. 
 
En enkelt kunde har stævnet RVV i forbindelse med en tvist om ordlyden i en 
varmeleveringsaftale. Vi vurderer umiddelbart, at denne stævning ikke vil få mærkbare 
økonomiske konsekvenser for varmeforsyningen. 
 
 
Drift af vandforsyningen: 
 
Som sagt har RVV en meget lav vandpris, som vi fastholder. Den lave vandpris er opnået 
samtidig med, at vi har moderniseret vore vandværker for mere end 18 mio. kr. i de 
foregående år. Og vi fortsætter med at investere i net og værker. Vi ruster os bedst muligt, 
til også fremover at kunne levere vand af god drikkekvalitet. Vore tre vandværker fremstår 
i dag som moderne fjernovervågede fødevarevirksomheder der leverer vand af høj kvalitet. 
Vi har som andre vandværker haft et faldende salg af vand over de senere år, men i år har 
vi set en svag stigning i vandforbruget. Der er tale om en generel tendens, som skyldes at 
der nu er foretaget de vandbesparelser hos vore kunder, som umiddelbart kan gennemføres. 
Imidlertid tror vi ikke på at vandforbruget foreløbig vil stige voldsomt, derfor har vi 
''halveret'' Stampen vandværk, forstået på den måde at vi halverer antallet af filtre i  
filter - salen, og dimensionerer rør og pumper derefter. 
 
At rent drikkevand ikke er en selvfølge, bliver vi jævnligt gjort opmærksom. Senest har 
Tune Vandværk på Sjælland været årsag til at mange blev syge. Denne forurening er blevet 
meget omtalt i pressen, men vi kan stadig godt huske, at vi også på Bornholm, har skullet 
koge vandet inden brug. Hos RVV har vi ikke været udsat for vandforureninger. Det 
tilskriver vi at vore net og værker er i god stand. 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 forsyningssikkerhed, med rent drikkevand. 
Vi har i 2008-9 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 2008-9 igen 
har været meget tæt på 100 %. 
Hvert år måler vi vores tab af vand i nettet. Det kan være ved ledningsbrud, hvor vandet i 
en kort periode fosser ud, eller det kan være utætte varmevekslere hvor frisk drikkevand 
forsvinder ind i fjernvarmesystemet. I 2008-9 har vand tabet været ca. 4 %. Det er et 
forholdsvis lavt vand tab som vi gør os stor umage for at minimere. 
 
Resultatet for vand er for 2008-9 på 738 t.kr. Dette noget bedre en forventet, og skyldes 
primært besparelser på driften, og at vandforbruget har været lidt større end budgetteret. 
Vi er meget tilfredse med resultatet og har derfor fastholdt vandpriserne uden at regulere 
for inflationen. 
 
Der er vedtaget en ny vandsektorlov i folketinget. Loven træder i kraft med virkning fra d. 
1. juli 2009. Det er et krav i denne lov, at vand- og varmeforsyningsaktiviteter ikke må 
foregå i samme virksomhed. Der vil derfor blive stillet forslag på denne generalforsamling 
om, at give bestyrelsen bemyndigelse til at oprette to datterselskaber til RVV a.m.b.a., hvor 
henholdsvis varme- og vandforsyningsaktiviteterne kan fortsætte. 
 
 
 



 
 
 
Drift af varmeforsyningen : 
 
Folketingets vedtagelse af skattereformen, der også benævnes forårspakken, betyder at det 
bliver dyrere at bruge kul til fremstilling af varme. Vi er derfor i dialog med Østkraft om 
helt eller delvis at erstatte kul med biobrændsel. 
Dette betyder at vi skal forhandle en ny varmeleveringsaftale med Østkraft til ikrafttræden 
d. 1. januar 2010. 
I forbindelse med forhandlingerne, undersøger vi også andre muligheder for at fremskaffe 
varme bedst og billigst til vore kunder. 
 
Fjernvarmeinstallationerne i husene er nu mange steder 15 til 20 år gamle, og en del af 
dem står foran udskiftning. Derfor har vi i løbet af sommeren appelleret til vore 
varmeforbrugere om at kontrollere fjernvarmeinstallationen for utætheder. Der ligger en 
video på vores hjemmeside der let og enkelt viser hvordan en varmeveksler kontrolleres. 
Er varmeveksleren utæt skal den udskiftes, ellers bliver både varme- og vandregningen for 
store. Ved en udskiftning bør det overvejes om en direkte tilslutning vil være en fordel. Det 
giver et mindre varmetab for den enkelte og for det samlede net. 
 
Vi har konstateret at der bliver udbetalt færre og færre penge i afkølingsbonus. Derfor er 
der nu indført en afgift ved for dårlig afkøling. Vort håb er at denne afgift sammen med 
vores serviceordning, over tid vil give en bedre afkøling på hele nettet. 
 
Vi bliver stadig flere, i årets løb er der kommet yderligere 14 varmekunder til, og 36 flere 
vandkunder. 
   
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 varmeforsyning i efterhånden mange 
år. 
 
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. Som tidligere nævnt taler vi med Østkraft om at erstatte kul med et brændsel der 
udleder endnu mindre Co2. Således at vi sammen kan understøtte visionen om Bornholm 
som en grøn ø. 
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 2008-9 har vi målt salget til, at være ca. 440.000 GJ, hvilket er det 
samme som året før. 
 
Resultatet på 7.732 t.kr. dette er 2.489 t.kr. større end sidste år. Dette skyldes primært at vi 
har sparet på omkostningerne.  
 
 



 
 
 
Nye tiltag. 
   
Serviceordning for alle vore fjernvarmekunder er kommet godt i gang og ca. 2200 kunder 
har allerede nu haft besøg af en uddannet og certificeret montør der gennemgår kundens 
fjernvarmeinstallationer og klimaskærm, det vil sige, døre, vinduer og isolering.   
I løbet af efteråret vil vi starte en tilsvarende ordning op for erhvervsvirksomhederne. Vi 
har indgået et samarbejde med Danfoss om, at en Danfoss energirådgiver besøger 
virksomhederne i Rønne for at anvise besparelser og påpege eventuelle optimeringer af 
varmeanlæggene. 
  
 
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 

23. Sept. 2009 
 

 
 
 
  


