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Beretning 2012-13 for RVV a.m.b.a. Rønne Vand A/S og Rønne Varme A/S

Velkomst / indledning.
Velkommen til RVV 's 13. ordinære generalforsamling.
Velkommen til forbrugernes egne selskaber. Det er 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 12 mio. kr. på varme.
Og et akkumuleret overskud fra tidligere år på ca. 7 mio. kr. Vi har dermed ca. 19 mio. kr.
som vi skal tilbagebetale til jer i form af lavere priser i indeværende og kommende år. Det
betragter vi som en meget positiv opgave.
For vandets vedkommende, er der god balance i resultat. Vi har et lille overskud på 117
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. Det
var nødvendigt af hensyn til lovgivningen, 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. Det er af mange årsager, ikke noget vi kan se for os ske, de
første mange år. Så lad mig igen i år 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, både på kort og lang sigt.
Vi deltager derimod gerne i tætte samarbejder med andre forsyninger hvor det giver
mening og hvor der er klare gevinster for selskaberne.
Således er vi aktive deltagere i Energiudvikling Bornholm der p.t. består af Østkraft, Bofa,
Business Center Bornholm og RVV a.m.b.a.
Formålet med EUB er netop at danne grundlag for et koordineret og samarbejdende
energisystem på Bornholm til gavn for alle forbrugere og miljøet.
Vandforsyningssekretariat, under Konkurrence Styrelsen, udmelder hvert år et prisloft for
hvor meget vi må opkræve for en m3 vand. Vi kan dog vælge at opkræve et mindre beløb
end prisloftet, og det er præcis hvad vi gør. Vi har en god rummelighed i økonomien.
Derfor er prisloftet noget højere end vi har brug for.
Ved et forbrug på 200 m3 vand har vi en vandpris der er ca. 50 % lavere end vores største
kollega på Bornholm..
Vi er glade for at være forbrugerejede, det mener vi giver lavere priser.
1. maj 2011, regulerede vi for første gang fjernvarmeprisen siden 2004. Vi satte prisen ned
fra 175 kr. til 162,50 kr. pr. Gj. Svarende til 8 %, eller 12,50 kr. 1. maj 2013 satte vi
yderligere prisen ned til 155 kr. pr. Gj. Og alle faste bidrag blev nedsat med ca. 5 %.
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Når vi i efteråret skal lægge budgettet for 2014-2015 skal vi alt andet lige også sætte
priserne ned for at reducere den overdækning på i alt 19 mio. kr. jeg omtalte i
indledningen.
Med de gældende priser, er det ca. 4.800 kr. billigere pr. år at varme et hus op i Rønne i
forhold til Nexø. Og godt. 2.200 kr. billigere pr. år i forhold til Hasle og Åkirkeby.
Vi arbejder hver dag hårdt på, at vi også fremover har den billigste fjernvarme på
Bornholm.
Olieprisen, som vi plejer at sammenligne os med for fjernvarmens vedkommende, har i år
ligget på ca.12.000 kr. i gennemsnit for 1.000 liter fyrings-olie. Det betyder at opvarmning
med fjernvarme i Rønne koster det halve af hvad det koster at varme op med olie.
For et gennemsnits hus er der tale om en besparelse på ca. 1.440 kr. om måneden.

Generelt:
RVV er fortsat inde i en god rytme. For tiende år i træk kan vi aflægge et pænt regnskab.
Rønne Vand A/S har et lille overskud på 117 t.kr. Og Rønne Varme A/S har for året en
overdækning/overskud på ca. 12 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.
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 20,5 mio. kr. Den er nu 139 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 Ca. 500 mio. kr. Så har vi afdraget 360 mio. kr. i de nu 13 år vi har
eksisteret.
På trods af stigende administrative byrder har vi fastholdt antallet af medarbejdere. Vi er
fortsat 14 medarbejdere i alt.
Der har i perioden været afholdt 6 bestyrelsesmøder.

Drift af Rønne Vand A/S:
Der er solgt 906.000 m3 vand. Det er ca. 13.000 m3 mindre end sidste år. Driften har været
Ca. 360.000 kr. dyrere end budgetteret på grund af enkelte større ledningsbrud. Vi har
sparet lidt på administrationen, ca. 200 t.kr. Samt haft ekstraordinære indtægter på 152.000
kr. Samlet blev resultatet som sagt 117.000 kr eller tæt på 0 kr. som vi forsøger at ramme.
Rønne Vand har en af de laveste vandpriser på Bornholm. 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 2012-13 haft enkelte uplanlagte afbrydelser i begrænsede områder.
Vi har igen i år ikke haft forureninger i drikkevandet.
Derfor er vi stolte over igen at kunne sige, at forsyningssikkerheden i 2012-13 har været
meget tæt på 100 %.
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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 2012-13 har vandtabet været ca. 7,9 % mod 4,8 %
sidste år. Der har som sagt været enkelte større ledningsbrud med et betydeligt vandtab.
Det er dog samlet set, stadig et forholdsvis lavt vandtab som vi løbende gør os umage for at
reducere.

Drift af Rønne Varme A/S :
For regnskabsåret 2012-13 har vi leveret 492.782 GJ, mod sidste års 457.941 GJ. En
stigning på ca. 7,6 %, men det har også været en noget koldere vinter. Omsætningen blev
94,4 mio. kr. mod sidste års 88,6 mio. kr.
Vi har i året afsluttet en voldgiftssag mod de rør-leverandører der leverede rør og muffer
ved fjernvarmenettets etablering. Vi fik stort set ret i vore påstande, og fik en erstatning på
ca. 4,5 mio. kr.
Omkostningerne til vore energispareaktiviteter er mindre end budgetteret. Vi opsagde
sidste år samarbejdet med VVS-installatørerne om en serviceordning i Rønne. I stedet har
vi introduceret en standartudskiftning af fjernvarme units til en meget favorabel pris.
Foreløbig har mere end 250 kunder fået udskiftet deres gamle unit med en ny.
Der er godt for den enkelte forbruger, fordi afkølingen bliver bedre og der kommer
hurtigere varmt vand i hanerne.
Der er godt for RVV. Vi får et lavere varmetab i nettet, og vi mister ikke vand, eller får
indtrængende vand i på grund af utætte vekslere.
Det er godt for Bornholm, fordi VVS’erne får mere at lave, det giver arbejdspladser.
Vi bliver flere og flere. I løbet af året er der tilsluttet ca. 20. nye husstands- og
erhvervskunder. Derudover er der tilsluttet nye beskyttede boliger ved Kommandanthøjen
og en del af etape to på plejecenteret ved Snorrebakken.
Vi er løbende i dialog med Østkraft om at bruge mindre kul og mere biobrændsel. I
perioden er ca. 31 % 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 Co2-neutral.
Renterne har igen i år været meget lave. Det har givet os en besparelse på næsten 3 mio. kr.
Resultatet blev som sagt på 11.942.000 kr.
Vi er hele tiden opmærksomme på hvordan vi kan fremskaffe varme bedst og billigst til
vore kunder.
Geotermi:
Sammen med Østkraft undersøger vi p.t. mulighederne for geotermi på Bornholm. Østkraft
deltager ikke længere økonomisk, men deltager stadig i undersøgelserne af, om geotermisk
varme er en mulighed i Rønne. Det vi undersøger er muligheden for at finde varmt vand i
undergrunden under Rønne eller i havet ud for Rønne. De indledende undersøgelser viser
at der kan være gode muligheder. Så 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 en
meget stor investering på mellem 200 - og 300 mio. kr.
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Vi planlægger i øjeblikket at gennemføre en seismisk undersøgelse af undergrunden under
Rønne by og lidt ud i havet. Undersøgelsen vil koste ca. 4 mio. kr.
Hvis denne undersøgelse viser sig at være positiv, skal der på et senere tidspunkt
gennemføres en grundigere seismisk undersøgelse i havet ud for Rønne. En sådan
undersøgelse vil koste yderligere 4. mio. kr.
Vi har hensat 5 mio. kr. til geotermi i regnskabet 2012-2013 og yderligere 12 mio. kr. i
regnskabet 2013-2014. Så selv om undersøgelserne skulle vise sig at være negative, vil der
ikke komme prisstigninger på varmen i Rønne som følge af disse undersøgelser. Vi har
allerede afsat pengene til formålet.
Det er vigtigt at understrege at vi i øjeblikket, udelukkende undersøger mulighederne for
geotermisk varme i Rønne. Der vil først senere blive truffet beslutning om en eventuel
geotermisk boring. Vi har foreløbig behov for en bedre viden om hvordan undergrunden
ser ud.
Vores bestyrelse besøgte sidste år 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, Vi besøgte også Kvols ved Viborg hvor man var ved at bore efter varmt
vand. Kvols blev ’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 som vi besøger i år, og 7-8 andre
anlæg på vej. Vi har kontakt med alle værkerne for at lære af deres erfaringer.
Energiministeren indbød sidste efterår til en rundbordssamtale om geotermiske anlæg i
Danmark.
Udgangspunktet var, 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
udskifte de resterende kul på Østkraft med en CO2 neutral energikilde. Her kunne
Geotermi være en af mulighederne. Geotermi understøtter målene i ’bright green island’
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.
Og endelig vil jeg takke Østkraft og Bofa for igen i år at have levet op til forventningerne
om en stabil levering og et godt samarbejde.

På bestyrelsens vegne

Ingolf Lind-Holm
Formand
25.sept. 2013

