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Beretning 2009-10 for RVV a.m.b.a. Rønne Vand A/S og Rønne Varme A/S  
 
 
Velkomst / indledning. 
 
Velkommen til RVV 's 10. ordinære generalforsamling. 
Og til forbrugernes egne selskaber. 
 
For god ordens skyld vil jeg gøre opmærksom på, at denne generalforsamling afholdes i 
RVV a.m.b.a. men at jeg også omtaler Rønne Vand A/S og Rønne Varme A/S. På sidste 
års generalforsamling vedtog vi at omdanne RVV til en koncern med RVV a.m.b.a. som 
moderselskab, og Rønne Vand A/S og Rønne Varme A/S som datterselskaber. Det var 
nødvendigt for at overholde lovgivningens krav om at varme - og vand aktiviteterne ikke 
længere må være i samme selskab.  
 
En god del af de administrative kræfter er i årets løb netop gået til denne selskabsopdeling, 
med tilhørende vedtægter, kontoplaner og regnskaber mm. Det er således i år det første 
regnskabsår, som vi skal afslutte med denne nye opdeling. 
 
For vandforsyningens vedkommende er der også sket nye ting. ,, Hvile i sig selv 
princippet’’ er med den nye vandsektorlov erstattet med et prisloft.  
Vandforsyningerne har tidligere ikke måtte opkræve højere priser for vand, end hvad der 
var nødvendigt for at dække omkostningerne. Nu får vi udmeldt et prisloft fra det 
nyetablerede vandforsyningssekretariat. Prisloftet bliver beregnet ud fra de nødvendige 
omkostninger som vi havde i perioden 2003 til 2005, korrigeret for prisudvikling, 
investeringer og værdi af vort anlæg. Prisloftet er den maksimale pris vi må opkræve hos 
forbrugerne. Vandforsyningerne kan dog vælge at opkræve et mindre beløb end prisloftet, 
og dette er præcis hvad vi har tænkt os at gøre. Vi har fået udmeldt et prisloft der er noget 
højere end hvad vi har brug for. Når prisloftet er højere end nødvendigt, er det blandt andet 
et udtryk for, at vi er blevet mere effektive, det kan vi kun være tilfredse med. 
Som jeg nævnte i indledninger er vi stadig forbrugernes eget selskab, derfor vil vi 
naturligvis ikke opkræve mere end hvad der er nødvendigt for at drive en effektiv 
vandforsyning. 
 
I år fylder RVV 10 år. 
Det har vi fejret med et åbent hus arrangement lørdag d.18. september på vor 
reservelastcentral. 
Budskaberne var, at vi i løbet af de første 10 år som selvstændigt selskab har nået nogle 
gode resultater som vi er glade for: 

• Vi har nedbragt gælden kraftigt, fra ca. 500 mio. kr. til 218 mio. kr. 
• Fra at have nogle af de højeste varmepriser på Bornholm har vi i dag de laveste, og 

det er ca. 30 % billigere at bruge fjernvarme i Rønne end at opvarme med et oliefyr. 
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• Vore vandpriser er blandt de laveste på Bornholm. Det netop udmeldte prisloft for 
Rønne Vand A/S, er ca. 30 % over hvad der er nødvendigt for at drive 
vandforsyningen i Rønne. 

• Vi har renoveret to af vore tre vandværker, så de fremstår som moderne 
fødevarevirksomheder det har kostet ca. 18 mio. kr. 

• Vores ledningsnet bliver løbende renoveret og er i god stand. Vore forbrugere har 
trygt kunne drikke vandet fra vandhanen, og sådan skal det fortsætte med at være. 

 
I løbet af foråret er en sag med Skat og Østkraft nået forsiderne på de lokale og 
landsdækkende medier. På det seneste har man kunne læse at RVV har betalt 14 mio. kr. til 
Østkraft, som skal betale dem til Skat. 
Det er vigtigt at sige, at der ikke er kommet ekstraregninger til forbrugerne i RVV. Vi 
håbede, og håber stadig, at vi kan tolke afgiftslovene således, at vi ikke skal betale 
pengene. For at være på den sikre side har vi regnet med at skulle betale den høje afgift til 
skat. Hvis vi vinder en eventuel skattesag får forbrugerne penge tilbage, ellers sker der ikke 
noget.  
Lad mig lige samtidig minde om, at vi ikke har reguleret varmepriserne siden 2004. 
 
Det ser fortsat ud til at RVV er inde i en god rytme. For syvende år i træk kan vi aflægge et 
pænt regnskab. Årets resultat for RVV a.m.b.a. er på 6 t.kr. Rønne Vand A/S har et lille 
underskud på 40 t.kr. Og Rønne Varme har en overskud på 7.277 t.kr. 
Målet er at RVV a.m.b.a. og Rønne Vand A/S skal have resultater tæt på 0 kr. I Rønne 
Varme A/S vil vi gerne have overskud et eller to år endnu, for at udjævne en tidligere 
underdækning (underskud fra før år 2000), men derefter skal Rønne Varme A/S også helst 
have resultater tæt på 0 kr. 
Vi vil fremover måle os selv på de ydelser vi giver vore brugere, og styre omkostninger og 
indtægter så der ikke opspares unødvendig kapital i selskaberne. Pengene har det bedst i 
forbrugernes lommer. 
 
Olieprisen, som vi plejer at sammenligne os med for fjernvarmens vedkommende, har i år 
ligget på 8.800 kr. i gennemsnit for 1000 liter fyrings-olie. Det er ca. 600 kr. dyrere end 
sidste år. Det er dermed ca. 29,5 % billigere at varme op med fjernvarme i Rønne, i forhold 
til at fyre med olie, eller for et gennemsnits hus ca. 630 kr. om måneden året rundt.  
 
Generelt: 
De gode økonomiske resultater, i 2009/10 lover godt for fremtiden. Når vores gæld bliver 
mindre betaler vi færre renter, og det kan mærkes på priserne. 
Vores tidligere nævnte underdækning fra før år 2000 der oprindelig var på ca. 100 mio. kr. 
er nu nedbragt til 6,8 mio. kr. Næste år skulle den gerne være helt væk. 
Vi har yderligere nedbragt vor gæld med 22 mio. kr. Så vores gæld er nu, som jeg sagde 
før, 218 mio.kr. 
 
På personalesiden har der stort set været stabilitet. For nogle år siden nedbragte vi vort 
personaleforbrug med ca. 20 %, og dette niveau har vi stort set kunne holde. Dog har 
energirådgivningsindsatsen kostet lidt ekstra ressourcer. Vi er nu 14 medarbejdere i alt. 
 
Vort mangeårige bestyrelsesmedlem Birthe Janum døde desværre i marts måned i år efter 
kort tids sygdom. Birthe var et flittigt og skattet medlem af bestyrelsen. Vi mindes Birthe 
som en lille dame med rank ryg, der i særlig grad havde klare meninger og gav udtryk for 
dem. Birthe var demokrat til fingerspidserne, og mistede aldrig målet af syne om, at vi er 
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her for forbrugernes skyld. Vi vil savne Birthe Janum, både som medmenneske og i 
bestyrelsesarbejdet. 
 
Svend Erik Pedersen var første suppleant og er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Birthe 
Janum. Vi vil gerne byde Svend Erik velkommen og er glade for at Svend Erik vil 
genopstille til valg til bestyrelsen. 
 
Der har i perioden været afholdt 9 bestyrelsesmøder og to generalforsamlinger. 
 
  
 
 
Drift af Rønne Vand A/S: 
 
Som sagt har Rønne Vand en meget lav vandpris, som vi fastholder. Den lave vandpris er 
som sagt opnået samtidig med, at vi har moderniseret vore vandværker 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.  
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. 
 
  
Vi har i 2009-10 ikke haft uplanlagte afbrydelser, eller forureninger. 
Vort nødstrømsanlæg har sikret vandforsyningen når der har været strømafbrydelserne på 
Bornholm. Derfor er vi stolte over at kunne sige at forsyningssikkerheden i 2009-10 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 2009-10 har vand tabet været ca. 3,2 % mod 4 % 
sidste år. Det er et forholdsvis lavt vand tab som vi gør os stor umage for at minimere. 
 
Resultatet for vand er for 2009-10 på -40 t.kr. Eller tæt på 0 kr. som vi vil bestræbe os på at 
nå i de kommende år. 
Vi er meget tilfredse med resultatet og har derfor fastholdt vandpriserne uden at regulere 
for inflationen. 
 
 
Drift af Rønne Varme A/S : 
 
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 et biobrændsel. 
I forbindelse med forhandlingerne, undersøger vi også andre muligheder for at fremskaffe 
varme bedst og billigst til vore kunder. 
   
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 
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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. 
Når vi aftager varme fra Bofa, transporterer vi fjernvarme, som er lavet på affald, ud i 
stuerne om vinteren. 
Den varme er helt Co2 fri. 
 
For regnskabsåret 2009-10 har vi leveret ca. 477.031 GJ, mod sidste års 438.325 GJ. En 
stigning på ca. 9 %, men der har også været en noget koldere vinter. 
 
Resultatet på 7.276.543 kr. dette er 456 t.kr. mindre end sidste år. På sigt skal resultatet 
nærme sig et nul, men først skal vi have resten af underdækningen fra før år 2000 væk. 
 
 
Nye tiltag. 
   
Serviceordning for alle vore fjernvarmekunder har nu fungeret i to år og alle private kunder 
har haft besøg af en uddannet og certificeret montør der gennemgår 
fjernvarmeinstallationen og klimaskærmen. Det vil sige, døre, vinduer og isolering. 
Vi er i gang med en tilsvarende ordning 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 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 

22. Sept. 2010 
  
 

  
 


