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Beretning 2016-17 for RVV a.m.b.a. Rønne Vand A/S og Rønne Varme A/S  
 
 
Velkomst / indledning. 
 
Velkommen til RVV 's 17. ordinære generalforsamling. 
 
Velkommen til forbrugernes og andelshavernes egne selskaber. Det er værd at huske på, at 
alle forbrugere automatisk er andelshavere og dermed ejer en andel af RVV. 
Det er derfor ikke tom snak, når under vort logo skriver ’ejet af forbrugerne i Rønne’. 
 
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, fordi jeg mener at det er vigtigt at gøre opmærksom på, at der er 
forskel på os, og de øvrige forsyningsselskaber på Bornholm. Det er som sagt jer, som 
andelshavere der ejer RVV a.m.b.a. og dermed også Rønne Varme A/S og/eller Rønne 
Vand A/S. Man er også andelshaver selv om man ikke har fjernvarme, men udelukkende er 
vandkunde. 
For de fleste af de øvrige forsyningsselskabers vedkommende, er det kommunen der er ejer 
selskaberne. 
 
Som det sikkert er bekendt for mange, fusionerede Østkraft og Bornholms Forsyning til 
Beof(Bornholms Energi og Forsyning). Vi valgte ikke at være med i fusionen, og det er 
min vurdering at vi heller ikke skal fusionere med nogen de næste mange år fremover.  
Vi skal have kommunalvalg i dette efterår. Jeg tror ikke at yderligere fusioner mellem 
forsyningsselskaber er på den politiske dagsorden op til valget i november måned. 
Politikerne ved godt, at det ikke vil være populært i Rønne at anbefale yderlige fusioner, 
hvis varme- og vandregningen stiger med små 6.000 kr. om året, og det ville være 
resultatet, hvis vi valgte at fusionere med nogen der har betydeligt højere priser end os. 
Alle politikere vil selvfølgelig gerne vælges, men de ved også, at ca. hver tredje stemme 
bor i Rønne. Det er værd at huske, at politikerne kan anbefale fusioner nok så meget, men 
det er og bliver udelukkende jer der bestemmer. 
 
Vi siger stadig, at vi ikke er imod fusioner, men vi skal kunne se klare og markante fordele 
for vore andelshavere på både kort og lang sigt, og det kan vi ikke de næste mange år. 
 
 

- 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 er en lille effektiv organisation. I alt er vi 13 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 koncentrerer os alene om, at gøre det bedste vi kan for vores 
forbrugere/andelshavere, med lave priser, stabil levering og gode tilbud.  

- Vi mener, at ved at tilbyde billige stabile ydelser til vore andelshavere, bliver der 
flere penge tilbage til forbrug, det er godt for andelshaverne, og det er godt for 
Bornholm. 
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Når dette er sagt, er det værd at understrege, at vi har mange gode og tætte samarbejder 
med de øvrige forsyningsselskaber. Det har vi hvor det giver mening, og hvor der er klare 
gevinster for selskaberne. 
Således er vi aktive deltagere i Energiudvikling Bornholm, der ud over RVV, p.t. består af 
Bofa og Beof. 
Aktive er måske et lidt flot ord, for der har ikke været megen aktivitet i foreningen i den 
forløbne tid, men vi støtter stadig formålet med EIB, der netop er, at danne grundlag for et 
koordineret og samarbejdende energisystem på Bornholm til gavn for alle forbrugere og 
miljøet. 
 
Vi har i EIB-regi ligeledes aktivt deltaget i udarbejdelsen af den strategiske energiplan, der 
har som mål at gøre Bornholm CO2-neutral i 2025. 
Et væsentligt element i den planlægning, er omstillingen af den kul-baserede 
kraftvarmeproduktion på Beof, til en CO2- neutral træflisbaseret produktion. 
Det er nu sket. Beof har ombygget blok 6 til en træflisbaseret kraftvarmeproduktion. 
 
Det ser ud til at værket teknisk fungerer tilfredsstillende. Nu udestår der blot en række 
aftalepunkter i forbindelse med ombygninger, som vi håber på at få afklaret snarest.  
 
Vi havde hellere set, at disse spørgsmål var afklaret inden man valgte at investere 135 mio. 
kr. i ombygningen af blok 6. Nu er pengene brugt og værket bygget. Vi skal nu prøve på, 
efterfølgende at finde en rimelig deling af både investeringen på de 135 mio. kr. og den 
nye drift på et andet brændsel. 
Beof forventer at vi betaler 90%, eller 122 -, af de 135 mio. kr. Det er vi bestemt ikke 
indstillet på. Vi protesterede allerede inden beslutningen blev taget i det gamle Østkrafts, 
bestyrelse, og igen inden kommunalbestyrelsen bevilligede en byggekredit på 122 mio. kr., 
men man lyttede ikke til os, og nu sidder vi tilbage med nogle meget vanskelige 
forhandlinger. 
 
 
Generelt: 
 
RVV er fortsat i god gænge. Vi kan igen aflægge et pænt regnskab. Rønne Vand A/S har et 
overskud på 823 t.kr. Det er et overskud der er lidt større end det bør være.  
Rønne Varme A/S har et overskud på ca. 20 mio. kr. Dette overskud hensætter vi i 
budgettet for 2017-18 til investeringen på Beof der som sagt endnu ikke er økonomisk 
afsluttet. 
 
Vi skal som et forbrugerejet selskab på lang sigt 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. 
Jeg vil under gennemgangen af de enkelte selskaber kommentere resultaterne yderligere, 
men overordnet vil jeg sige, at 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 10,6 mio. kr. Den er nu ca.81,6 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 godt 418 mio. kr. i de nu 17 år vi har 
eksisteret.  
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Drift af Rønne Vand A/S: 
 
Der er solgt 935.000 m3 vand. Det er ca. 29.000 m3 mere end sidste år. 
Samlet set, blev resultatet som sagt et overskud på 823.000 kr. primært fordi vi har solgt 
mere vand og fået flere nye store kunder. Det har givet en øget indtægt på ca. 300 t.kr.  
Produktionsomkostningerne er ca. 300 t.kr. mindre end budgetteret. Det skyldes at det er 
første år vi kører med et ny renoveret Gøngeherred vandværk. Det har været meget 
effektivt, samtidig med at vi har sparet ca. 10 % på el forbruget, på alle tre vandværker.  
Distributionsomkostninger har været ca. 270 t.kr. højere end budgetteret. Der har været 
mange mindre reparationer på ledningsnettet og vi har udskiftet en del stophaner og 
ventiler. 
Administrationsomkostningerne har været ca. 486 t. kr. mindre end budgetteret. Det 
skyldes dels et mindre forbrug til personale, men også et mindre forbrug til rådgivning og 
konsulentassistance. 
Vi gør meget ud af at holde vandtabet på et lavt niveau. I år har det været på 2,48 % hvilket 
vi er meget tilfredse med. 
 
 
Rønne Vand har nogle af de laveste vandpriser på Bornholm. Den lave vandpris er opnået 
samtidig med, at vi nu har moderniseret alle 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 2016-17 kun haft enkelte uplanlagte afbrydelser i begrænsede områder. 
Derfor er vi stolte over igen at kunne sige, at forsyningssikkerheden i 2016-17 igen har 
været meget tæt på 100 %. 
 
 
Drift af Rønne Varme A/S : 
 
For regnskabsåret 2016-17 har vi leveret 467.811 GJ, mod sidste års 449.675 GJ. 
Fjernvarmesalget er stadig stigende, og stadig flere får fjernvarme. Omsætningen blev lidt 
mindre på trods af det større salg, ca. 83 mio. kr. mod sidste års ca. 85 mio. kr. Det skyldes 
at vi satte priserne på varme ned med ca. 5% 
Som sagt har vi et overskud på ca. 20 mio. kr. Det skyldes at omsætningen ikke faldt helt 
så meget som vi havde regnet med på grund af det større salg. 2016 var også året hvor blok 
6 på Beof blev ombygget. Vi budgetterede produktionsomkostningerne lidt forsigtigt, men 
det gik heldigvis bedre end vi havde budgetteret. Endelig har vi tilbageført en hensættelse 
på næsten 10 mio. kr. på geotermi. Det samlede overskud indregnes i en samlet hensættelse 
på 24 mio. kr. til røggaskondensering på Beof, i budgettet 2017-18. 
 
Omkostningerne til vores energispare aktiviteter er lidt større end budgetteret. Vi bruger 
ca. 3.2 mio. kr. på energispare aktiviteter. 
 
Vi har for et par år siden, introduceret en standard udskiftning af fjernvarme units til en 
meget favorabel pris. Vi har i årets løb udskiftet ca. 150 fjernvarmeunits. I alt har næsten 
950 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. 
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Selv om fjernvarmen stort set er udbygget i Rønne, kommer der hele tiden nye kunder til, 
fordi fjernvarme er en nem og billig opvarmningsform. I årets løb er der kommet 7 nye 
kunder til, og en erhvervskunde. 
 
Vi har løbende været i dialog med Beof om at bruge mindre kul og mere biobrændsel. Med 
ombygningen af blok 6 er dette mål nået. Bofa leverer ca. 1/3–del af varmen i Rønne. 
Denne varme er fremstillet på affald fra Bornholm. I alt er næsten 100 % af varmen i 
Rønne Co2-neutral. 
 
Der har generelt, og på trods af ombygningen af blok 6, været næsten stabile leveringer fra 
Beof og Bofa. Det har kun i kortere perioden været nødvendigt at køre med vores 
reservelastcentral. Hver sommer leverer beof ikke varme i ca. to måneder. I denne periode 
er det hovedsagelig Bofa der leverer varmen i Rønne. Efterhånden som vi får flere kunder 
bliver det nødvendigt at vi i den periode støtter varmeproduktionen med vores 
reservelastcentral. 
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 ca. 5.800 kr. billigere pr. år, at varme et hus 
op i Rønne i forhold til andre steder med fjernvarme på Bornholm. Vi har i Rønne, langt 
den billigste fjernvarme på Bornholm, men vi har stadig ikke nået vores mål om at være 
billigere end landsgennemsnittet for fjernvarme.  
 
Jeg nævnte indledningsvis at hele beslutningsprocesses i forbindelse med ombygningen af 
blok 6 og investeringen på 135 mio. kr. har efterladt os med en nogle vanskelige 
kontraktforhandlinger med Beof. Som der ser ud nu, er det desværre dyrere at få varme fra 
Beof, end den pris som Bornholms Forsyningen ville kunne fremstille varmen til i Hasle. 
Kraftvarme, eller samproduktion af el og varme, bør altid være billigere end en ren 
varmeproduktion, men det er den ikke i øjeblikket. 
Dette forhold, sammen med andre, vil vi forsøge at afklare med Beof.  
 
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 Beof 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 
27.sept. 2017  


