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Beretning 2011-12 for RVV a.m.b.a. Rønne Vand A/S og Rønne Varme A/S           

Velkomst / indledning.

Velkommen til RVV 's 12. ordinære generalforsamling.

Velkommen til forbrugernes egne selskaber. Det er jo jer som andelshavere der ejer 
selskaberne, og det betyder, at ethvert resultat vil bliver tilbageført til jer i form af lavere, 
eller højere priser på vand eller varme. I år har vi et resultat, tæt på nul kr. på varme. Sidste 
år havde vi et overskud på 14,1 mio. kr. som vi tilbagebetalte til jer i form af lavere priser. 
Vi har stadig ca.7 mio. kr. som vi skal levere tilbage til jer. På vand har vi et lille overskud 
på 28 t.kr.

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. Vi har for 
nogle år siden omdannet 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 måtte være 
i samme selskab. Men i dagligdagen opfatter vi os som et selskab.

Der er til stadighed forlydender om at forsyningsselskaberne på Bornholm skal slås 
sammen til et stort selskab. Lad mig sige det så det ikke kan misforstås. Rønne Vand, eller 
Varme vil kun lægges sammen med andre, hvis der er en klar og markant fordel for 
forbrugerne i Rønne.

Det er nu det tredje regnskab vi skal aflægge efter selskabsopdelingen, så rutinerne er ved 
at falde på plads. 
Vi har tidligere oplyst, at vandforsyningerne ikke måtte opkræve højere priser for vand, 
end hvad der var nødvendigt for at dække omkostningerne, det såkaldte ’’hvile i sig selv 
princip’’. Nu får vi udmeldt et prisloft fra Vandforsyningssekretariat, under Konkurrence 
Styrelsen. Vi kan dog vælge at opkræve et mindre beløb end prisloftet, og det er præcis 
hvad vi gør. Vi har på vandsiden en god rummelighed i økonomien. Vi har de foregående 
år været påpasselige med omkostningerne og effektive med driften, derfor er prisloftet 
noget højere end vi har brug for. Som nævnt er vi stadig forbrugernes eget selskab, derfor 
vil vi naturligvis ikke opkræve mere, end der er nødvendigt for at drive en effektiv 
vandforsyning. Vi har en vandpris der er ca. 37 % lavere end vores største kollega på 
Bornholm. 200 m3 vand koster der 2.287 kr. Hvorimod 200 m3 vand kun koster 1.666 kr. i 
Rønne. Vi er glade for at være forbrugerejede, det mener vi giver lavere priser. 

1. maj 2011, har vi for første gang reguleret fjernvarmeprisen siden 2004. Vi satte prisen 
ned fra 175 kr. til 162,50 kr. pr. Gj. Svarende til 8 %, eller 12,50 kr. Det gav i gennemsnit 
en besparelse på ca. 812 kr. pr. år. Når vi i efteråret skal lægge budgettet for 2013-2014 
skal vi alt andet lige også sætte priserne ned. Det er svært på nuværende tidspunkt at sige 
hvor meget.
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Med de gældende priser er vi i forhold til Nexø Halmvarme ca. 4.300 kr. billigere pr. år. I 
forhold til Hasle (Vestbornholms Varmeforsyning) er vi ca. 1.000 kr. billigere pr. år.
Rønne har stadig den billigste fjernvarme på Bornholm.

RVV er fortsat inde i en god rytme. For niende år i træk kan vi aflægge et pænt regnskab. 
Rønne Vand A/S har et lille overskud på 28 t.kr. Og Rønne Varme A/S har ca. 7 mio. kr. vi 
skal levere tilbage til forbrugerne.
Vi skal som a.m.b.a. ikke tjene penge. Hvis vi gør det, sætter vi priserne ned. Målet er at 
Rønne Varme A/S og Rønne Vand A/S skal have resultater tæt på 0 kr, men der vil være 
udsving fra år til år.

Vi vil fremover måle os selv på de ydelser vi leverer til vore brugere, og styre 
omkostninger og indtægter så der ikke opspares unødvendig kapital i selskaberne. Vi 
mener at pengene har det bedst i andelshavernes lommer.

Olieprisen, som vi plejer at sammenligne os med for fjernvarmens vedkommende, har i år 
ligget på ca.12.000 kr. i gennemsnit for 1000 liter fyrings-olie. Det er dermed ca. 48 % 
billigere at varme op med fjernvarme i Rønne, i forhold til at fyre med olie. For et 
gennemsnits hus er der tale om en besparelse på ca. 1.350 kr. om måneden. 

Generelt:

De fortsatte gode økonomiske resultater tegner godt for fremtiden. Når vores gæld bliver 
mindre, betaler vi færre renter, og det kan mærkes på priserne.
Vi har i sidste regnskabsår nedbragt vor gæld med 31 mio. kr. Den er nu160 mio. kr. 
Selv om det stadig er rigtig mange penge, er det værd at huske på at vi i år 2000 startede 
med en gæld på 500 mio. kr. Så har vi afdraget 340 mio. kr. i de nu 12 år vi har eksisteret. 

På personalesiden har der været stabilitet. For nogle år siden nedbragte vi vort 
personaleforbrug, og dette niveau har vi kunne holde. Dog har energirådgivningsindsatsen 
kostet lidt ekstra ressourcer. Vi er nu 14 medarbejdere i alt.

Der har i perioden været afholdt 5 bestyrelsesmøder.

Drift af Rønne Vand A/S:

Der er solgt 919.200 m3 vand. Det er ca. 12.000 m3 mindre end sidste år. Vi har sparet lidt 
på driften, ca. 170 t.kr. i det vi har haft fokus på energibesparelser, og på at fordele 
indvindingen af vand på de vandværker der har de laveste driftsomkostninger. Som sagt 
har Rønne Vand en meget lav vandpris. Den lave vandpris er opnået samtidig med, at vi 
har moderniseret vore vandværker. Vi ruster os bedst muligt, til også fremover at kunne 
levere vand af god drikkekvalitet. Der må aldrig være tvivl om kvaliteten af drikkevandet i 
Rønne.
 
Vi har i 2011-12 ikke haft uplanlagte afbrydelser, eller forureninger.
Vort nødstrømsanlæg har sikret vandforsyningen når der har været strømafbrydelserne på 
Bornholm. Derfor er vi stolte over igen at kunne sige, at forsyningssikkerheden i 2011-12 
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 
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forsvinder ind i fjernvarmesystemet. I 2011-12 har vandtabet været ca. 4,8 % mod 7,8 % 
sidste år. Det er et forholdsvis lavt vandtab som vi løbende gør os umage for at reducere.

Drift af Rønne Varme A/S :

For regnskabsåret 2011-12 har vi leveret 457.941 GJ, mod sidste års 517.329 GJ. Et fald på 
ca. 11,5 %, men der har også været en noget mildere vinter.
Resultatet på 6.362 kr. eller meget tæt på nul, som vi budgetterer med.
Omsætningen blev 88,6 mio. kr. mod sidste års 101 mio. kr. Den mindre omsætning 
skyldes dels prisnedsættelsen på varme 12,50 kr. pr Gj. Dette giver en mindre omsætning 
på ca. 4.6 mio. kr. Resten skyldes en mildere vinter. 

Vi er løbende i dialog med Østkraft om at bruge mindre kul og mere biobrændsel. I 
perioden er ca. 33 % af varmen, som Østkraft leverer til Rønne Varme A/S, baseret på 
biobrændsel. Bofa leverer ca. 1/3–del af varmen i Rønne. Denne varme er fremstillet på 
affald fra Bornholm. I alt er ca. 50 % af varmen i Rønne helt Co2-neutral.

Året har været præget af, at Østkraft har haft en større ombygning på blok 6. Det har 
betydet at vi har produceret en del mere varme på vores reservelastcentral end vi plejer.
Bofa har samtidig renoveret affaldsforbrændingsanlægget, og har ikke kunne levere varme 
hen over sommeren som de plejer. Vores produktionsomkostninger er derfor 6,4 mio. kr. 
højere end budgetteret.

Vi er hele tiden opmærksomme på hvordan vi kan fremskaffe varme bedst og billigst til 
vore kunder.

Geotermi:
- Vi undersøger p.t. mulighederne for geotermi på Bornholm. Det vil sige, vi undersøger 
muligheden for at finde varmt vand i undergrunden under Rønne. De indledende 
undersøgelser viser at der kan være muligheder for geotermi i Rønne. Vi er foreløbig 
positive, men vi skal have flere positive indikationer før vi for alvor tør tro på projektet. I 
givet fald vil der være tale om investeringer på mellem 200 - og 300 mio. kr. 

Vores bestyrelse har besøgt geotermianlægget i Thisted for at høre om driftserfaringerne 
her. Anlægget har kørt i ca. 25 år med en god driftsøkonomi. Det var meget inspirerende at 
høre de lokale driftsfolk fortælle om den daglige omgang med et geotermianlæg, det gav os 
bestemt mod på at fortsætte undersøgelserne på Bornholm. Vi besøgte også Kvols ved 
Viborg hvor man var ved at bore efter varmt vand. Man ved at der er 70 grader varmt vand 
i undergrunden. Alligevel er boringen i Kvols blevet ’midlertidigt’ afbrudt på grund af 
tekniske og politiske problemer. Vi følger tæt situationen i Viborg for at lære af deres 
erfaringer.
Situationen i Viborg betyder at alle er blevet lidt mere påpasselige med at sætte nye 
geotermiprojekter i gang. Det kan sikkert også være meget sundt med lidt 
eftertænksomhed, inden man igangsætter projekter af denne størrelse.
Der findes også geotermi anlæg til fjernvarme på Amager og i Sønderborg og der er 7-8 
andre anlæg på vej. Vi har kontakt med alle værkerne for at lære af deres erfaringer.

Energiministeren har indbudt til en rundbordssamtale om geotermiske anlæg i Danmark.
Udgangspunktet er, at Danmark har brug for flere geotermiske anlæg hvis målene om at 
varmeforsyningen i Danmark over tid skal være CO2 neutral. Derfor vil ministeren gerne 
høre hvad han kan gøre for at hjælpe geotermi på vej. På Bornholm drejer det sig om at 
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udskifte de resterende kul på Østkraft med en CO2 neutral energikilde. Her kunne 
Geotermi være en af mulighederne. Geotermi understøtter målene i ’Bright Green Iland’ 
om, at Bornholm skal være et 100 % grønt og bæredygtigt samfund. Derfor er der allerede 
nu et positivt samarbejde med både myndigheder og samarbejdspartnere.
  

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

19.sept. 2012
 

 


