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Beretning 2014-15 for RVV a.m.b.a. Rønne Vand A/S og Rønne Varme A/S  
 
 
Velkomst / indledning. 
 
Velkommen til RVV 's 15. ordinære generalforsamling. 
 
Velkommen 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.   
 
Jeg starter som jeg plejer, men særligt i år er det vigtigt at gøre opmærksom på, at der er 
forskel på os, og de øvrige forsyningsselskaber på Bornholm. Det er nemlig jer som 
andelshavere der ejer RVV a.m.b.a. og dermed også Rønne Vand A/S og Rønne Varme 
A/S.  
For de øvrige forsyningsselskabers vedkommende, som Østkraft, Bornholms Forsyning og 
BOFA er det kommunen der er ejer selskaberne.  
Det sidste år har Bornholms Regionskommune undersøgt muligheden for at lægge 
forsyningsselskaberne sammen. 
RVV a.m.b.a. holder sig uden for denne undersøgelse. Det er der mange årsager til, men 
lige nu kan vi ikke se nogen grund til, at RVV skulle deltage i fusioner og 
sammenlægninger de første mange år. 
 
Lad mig nævne et par af de gode grunde: 

- Vi har efterhånden betalt så meget af på vores gæld, at vi har de laveste priser på 
fjernvarme på Bornholm, og er blandt de billigste, hvad angår priserne for vand.  

- Vi kan ikke se nogen rimelighed i, netop nu, at begynde at afbetale på andre 
værkers meget store gæld. 

- Vi er en lille effektiv organisation. I alt er vi 14 medarbejdere. Vi fremhæver 
jævnligt hvor få vi er, hvor andre fremhæver hvor mange de er. Vi er ikke flere end 
højst nødvendigt, og når det kniber med hænder, eller viden, køber vi hjælp udefra i 
den korte periode det varer. 

- Vi er ikke kommunalt ejet. Vore kolleger, taler alle sammen om at redde Bornholm 
ved at skabe arbejdspladser /projekter og aktivitet mm. Vi koncentrerer os om at 
gøre det bedste vi kan, for vores forbrugere/ejere med lave priser, stabil levering og 
gode tilbud.  

- Vi mener, at ved at tilbyde billige stabile ydelser til vore forbrugere, bliver der flere 
penge tilbage til forbrug, det er godt for forbrugerne og det er godt for Bornholm. 
 

Så lad mig igen i år sige det så det ikke kan misforstås. Vi indgår kun i en sammenlægning, 
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, 
Bornholms Forsyning, Business Center Bornholm og RVV. 
Energiudvikling Bornholm har nu taget navneforandring til EIB (Energy innovation 
Bornholm) 
Formålet med EIB er netop at danne grundlag for et koordineret og samarbejdende 
energisystem på Bornholm til gavn for alle forbrugere og miljøet. 
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Vi har i EIB-regi ligeledes aktivt deltaget i udarbejdelsen af den strategiske energiplan, der 
netop nu er under politisk behandling, og som har til formål at gøre Bornholm CO2-neutral 
i 2025. 
Et væsentligt element for os i den planlægning, er omstillingen af den kul-baserede 
kraftvarmeproduktion på Østkraft, til en CO2- neutral træflisbasseret produktion. 
Østkraft har allerede inden den strategiske energiplan har været politisk behandlet, 
vedtaget at ombygge blok 6 til en træflisbasseret kraftvarmeproduktion. Det har 
konsekvenser for vores undersøgelser for geotermisk varme. Jeg tror alle kan forstå, at man 
ikke kan have to så store investeringer til det samme varmegrundlag, og stadig have lave 
varmepriser. 
Vi er ikke kede af beslutningen, da der stadig er nogle udestående spørgsmål vedrørende 
geotermien, men det betyder at geotermisk varme på Bornholm, er skudt 10 – 15 år ud i 
fremtiden. 
 
Vi har i gennem de senere år løbende sat fjernvarmepriserne ned i takt med at vi har 
nedbragt vores gæld. Det betyder at det nu er det ca. 5.000 kr. billigere pr. år at varme et 
hus op i Rønne i forhold til Nexø. Og godt. 3.300 kr. billigere pr. år i forhold til Hasle og 
Åkirkeby. 
Vi har den billigste fjernvarme på Bornholm, og det skal vi fortsætte med at have. 
 
 
Generelt: 
 
RVV er fortsat i god gænge. Vi kan igen aflægge et pænt regnskab. Rønne Vand A/S har et 
lille overskud på 167 t.kr. Og Rønne Varme A/S har en overdækning på ca. 2 mio. kr. som 
bliver leveret tilbage til forbrugerne. 
Vi skal som et forbrugerejet selskab 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 vores gæld med 15 mio. kr. Den er nu ca.110 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 390 mio. kr. i de nu 15 år vi har 
eksisteret.  
Netop dette er én af grundene til at vi ikke ønsker at være sammen med virksomheder der 
har en meget større gæld end os. Vi har arbejdet hårdt for at nedbringe vores gæld, nu 
ønsker vi ikke at starte forfra med at nedbringe andres gæld. 
 
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 926.000 m3 vand. Det er ca. 31.000 m3 mere end sidste år. 
Produktionsomkostningerne er 37 t.kr mindre end sidste regnskabsår, primært på grund af 
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lavere el priser. Samlet set, blev resultatet som sagt 167.000 kr. eller tæt på 0 kr. som vi 
forsøger at ramme.  
Rønne Vand har nogle af de laveste vandpriser på Bornholm. Den lave vandpris er opnået 
samtidig med, at vi har moderniseret vore vandværker. Vi forbereder 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 2014-15 kun haft enkelte uplanlagte afbrydelser i begrænsede områder. 
Derfor er vi stolte over igen at kunne sige, at forsyningssikkerheden i 2014-15 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 2014-15 har vandtabet været ca. 4 % mod 9,8 % 
sidste år. Sidste års vandtab var i den høje ende, så vi er glade for igen at have et 
forholdsvis lavt vandtab. 
 
 
Drift af Rønne Varme A/S : 
 
For regnskabsåret 2014-15 har vi leveret 431.977GJ, mod sidste års 431.967 GJ. Det er 
stort set det samme varmesalg, men den underliggende tendens er et svagt stigende 
fjernvarmesalg, fordi der bliver stadig flere der får fjernvarme. Omsætningen blev 83 mio. 
kr. mod sidste års 82,7 mio. kr. 
Som sagt har vi et resultat på 2 mio. kr. der leveres tilbage til forbrugerne.  
 
Omkostningerne til vore energispareaktiviteter er lidt mindre end budgetteret. Det opvejes 
af at de sidste år var lidt større end budgetteret. Vi har forrige år, introduceret en 
standartudskiftning af fjernvarme units til en meget favorabel pris. Foreløbig har næsten 
690 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 på grund af utætte vekslere. 
Det er godt for Bornholm, fordi VVS - mestrene får mere at lave, det giver arbejdspladser. 
 
Vi bliver flere og flere. I løbet af året er der tilsluttet 5. nye husstands- og erhvervskunder.  
 
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. 
Denne andel vil stige efterhånden som Østkraft får ombygget blok 6. til at kunne køre 
udelukkende på træflis. Det ser vi frem til. 
 
Der har generelt været stabile leveringer fra Østkraft og Bofa, men det har i perioder været 
nødvendigt at køre med vores reservelastcentral, der som bekendt kører på olie. Hver 
sommer leverer Østkraft ikke varme i ca. to måneder. I denne periode er det hovedsagelig 
Bofa der leverer varmen i Rønne. Vi støtter dog lidt med reservelastcentralen. Men ud over 
denne periode, har der været to kortere perioder hvor Østkraft af tekniske årsager, ikke har 
kunnet levere varme til RVV, og vi har måttet sætte reservelastcentralen ind. Det har givet 
en ekstraomkostning på ca. 1 mio. kr. og et ekstra CO2 udslip på 210 tons. 
  
Renterne er fortsat meget lave. Det har givet os en yderligere besparelse på næsten 500 
t.kr. i år. 
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Geotermi: 
 
Vi har de sidste år undersøgt mulighederne for at udnytte den geotermiske varme fra 
undergrunden under Rønne. Undersøgelser har vist at mulighederne er til stede. Vi har 
fundet de rette porøse og vandførende lag i den rigtige dybde, og dermed med den rette 
temperatur, men der er stadig nogle uafklarede spørgsmål. Eksempelvis har det vist sig at 
den statslige garantiordning der skulle hjælpe nye geotermiprojekter på vej, ikke er ret stor. 
 
Østkraft har offentlig meddelt, at de vil ombygge blok 6 til at køre på 100 % træflis. En 
ombygning til 135 mio. kr. Vi er enige i at en ombygning af blok 6 rent teknisk kan være 
en god ide. Det skulle blot være sket for fem år siden da vi bad Østkraft om det. Dengang 
fik vi at vide, at det ikke kunne lade sig gøre, men det kan det så nu. 
Vi har i alt brugt ca. 5,5 mio. kr. på at undersøge geotermi. Penge som vi allerede havde 
henlagt til formålet. 
 
Som sagt, tror jeg alle kan forstå, at der ikke kan være god økonomi i, at gennemføre to 
dyre projekter til det samme varmegrundlag i Rønne. Derfor har vi valgt at sætte 
geotermiprojektet på stand by, og afvente ombygningen på Østkraft.  
Der er dog stadig nogen uenighed om de økonomiske vilkår for at aftage varmen fra den 
ombyggede blok 6. 
Det er desværre dyrere at få varme fra Østkraft, end den pris som Forsyningen vil kunne 
fremstille varmen til I Hasle eller Åkirkeby. Kraftvarme, eller samproduktion af el og 
varme bør altid være billigere end en ren varmeproduktion, men det er den ikke i øjeblikket 
på Østkraft. Den varme der kan fremstilles i Hasle med et nyt anlæg er ca. 5-6 kr. billigere 
pr. GJ. Det er selvfølgelig ikke ok. 
Vi er udmærket klar over at der er meget svære vilkår for el-produktion i Danmark, men 
det er ikke rimeligt, at varmekunderne i Rønne skal betale ekstra for varmen, for at 
Bornholm kan have en el-produktion. 
Den uenighed vil vi formegentlig senere få afklaret i Energitilsynet.  
 
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 
23.sept. 2015  


