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Beretning 2017-18 for RVV a.m.b.a. Rønne Vand A/S og Rønne Varme A/S  
 
 
Velkomst / indledning. 
 
Velkommen til RVV 's 18. 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.   
 
Ja, jeg starter som jeg plejer, for netop i år, hvor rammebetingelserne for os, er opsagte 
varmeleveringsaftaler fra både Bofa og Bep, og en anlagt voldgiftssag fra Bep, er det helt 
tydeligt, at der er forskel på os, og de øvrige forsyningsselskaber på Bornholm.  
Det er som jeg tidligere har 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. Særligt i år har vi tydelig mærket kommunens kraftige engagement i sine 
selskaber, særligt Bofa, men også i Bep. 
 
Sidste år forudsagde jeg, at yderligere fusioner mellem forsyningsselskaberne, næppe ville 
være et tema i valgkampen, op til kommunalvalget i efteråret. Begrundelsen var, at 
politikerne godt vidste, at det ikke ville være populært i Rønne at anbefale yderlige 
fusioner hvis varme- og vandregningen stiger med små 6.000 kr. om året. Det ville være 
resultatet, hvis vi valgte at fusionere med ’nogen’ der har betydeligt højere priser end os. 
Min forudsigelse byggede også på, at alle politikere selvfølgelig gerne vil vælges, men de 
ved også, at ca. hver tredje stemme bor i Rønne. 
 
Som vi alle ved nu, fik jeg ret i min antagelse. Til gengæld var stemmerne til efterårets 
kommunalvalg næppe talt op, før Bofa opsagde varmeleveringsaftalen med Rønne Varme 
A/S. Lige efter opsagde Beof sin varmeleveringsaftalen os, og endelig umiddelbart inden 
sommerferien i år, anlagde Beof en voldgiftssag mod Rønne Varme A/S. Alt sammen 
handlinger der truer varmekundernes gode økonomi i Rønne. 
 
Vi har i EUB-regi aktivt deltaget i udarbejdelsen af den strategiske energiplan, der har som 
mål at gøre Bornholm CO2-neutral i 2025. Den plan støtter vi stadig kraftigt op om. 
Et væsentligt element i den planlægning, er omstillingen af den kulbaserede el- og 
varmeproduktion på Beof, til en CO2- neutral træflisbaseret produktion. 
Det er nu sket. Beof har ombygget blok 6 til en træflisbaseret kraftvarmeproduktion, på 
trods af vores ønske om, at undersøge muligheden for en ren varmeproduktion på træflis, 
eller geotermi. 
 
Værket fungerer teknisk tilfredsstillende. Nu udestår der blot en række økonomiske 
aftalepunkter i forbindelse med ombygningen, som vi har forsøgt at få afklaret med Beof, 
men ind til videre uden held. 
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Vi havde hellere set, at disse spørgsmål var afklaret inden man valgte at investere 124 mio. 
kr. i ombygningen af blok 6. Nu er pengene brugt og værket bygget. 
Beof forventer at vi betaler 92%, eller ca. 114 -, af de 124 mio. kr.  
Det er vi bestemt ikke indstillet på. Vi protesterede allerede inden beslutningen om 
ombygning af blok 6 blev taget i det gamle Østkrafts bestyrelse. Østkrafts bestyrelse vidste 
godt at vi var imod en ombygning. Vi protesterede også da kommunalbestyrelsen 
bevilligede en byggekredit på 122 mio. kr., så kommunalbestyrelsen vidste også godt, at vi 
var imod en ombygning af blok 6, men man lyttede ikke til os. Nu står vi tilbage med et 
ombygget anlæg der er alt for dyrt. El- prisen kan ikke konkurrere på det frie el-marked 
uden tilskud, og det tilskud man får i dag forsvinder til nytår, varmeprisen er dyrere end 
varmen fra en flis baseret varmeværk der kun producerer varme, som eksempelvis i Hasle 
eller Åkirkeby. 
 
I har sikkert læst i den Bornholmske presse, at vi kun betaler en del af den varmeregning 
som Beof fremsender til os hver måned. Årsagen er, at selv om Beof og Bofa opsiger deres 
varmeleveringsaftale med os, er aftalerne stadig gældende i opsigelsesperioden, som er to 
år. Vi betaler derfor det beløb som vi mener, er det korrekte. 
 
Beof fremsender en regning til os hver måned, der ikke er i overensstemmelse med den 
stadig gældende aftale, og vi betaler i henhold til den ’stadig’ gældende aftale 
 
Beof fremsender regninger, som om vi havde accepteret at betale 92 % af ombygningen, 
og dette på trods af, at vi i følge gældende aftale, og 25 års samarbejde, skal dele 
omkostningerne i forholdet 23 % til varmesiden og resten til el-siden. Det holder vi 
naturligvis fast i. Der er en væsentlig forskel på 23 % eller 92 % af 124 mio. kr. 
 
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. 
Vi har deltaget i det fælles samarbejde i EUB, som oprindeligt var Østkraft, Bornholms 
Forsyning, Bofa og RVV. EUB har været et godt forum for den strategiske 
energiplanlægning, men den er afsluttet for nogle år siden. 
EUB’s koordinerende formål har aldrig virket. Derfor har vi tidligere foreslået, at man 
skulle nedlægge EUB. Det var der ikke flertal for i bestyrelsen, men efter endnu et år uden 
aktivitet, tror jeg det klart for alle, at man har en tom forening. Vores holdning er derfor 
stadig at EUB bør nedlægges. Skulle der opstå nye opgaver, hvor vores kompetencer og 
viden kan gøre gavn, vil vi igen vurdere om vi skal deltage. 
 
Vi hører jævnligt i den Bornholmske presse at vores fjernvarme er betydeligt billigere end 
på resten af Bornholm. Lige godt 5.800 kr. om året er vi billigere. Det er vi selvfølgelig 
glade for og stolte over, men vi er ikke billige nok. Vi er stadig dyrere end gennemsnittet 
af fjernvarmeværker i Danmark. Det bør vi ikke være, når vi stort set har betalt vores 
distributionsnet. Forklaringen er at vi køber varmen for dyrt fra Beof. 
 
 
Generelt: 
 
RVV er fortsat i god gænge. Vi kan igen aflægge et pænt regnskab. Rønne Vand A/S har et 
overskud på 747 t.kr. før skat og -320 t.kr. efter skat.  
Rønne Varme A/S har et overskud på ca. 7,25 mio.kr. før henlæggelser og -7 mio.kr. efter 
henlæggelser. Vi henlægger til at betale vores andel af investeringen på Beof, eller et 
tilsvarende anlæg.  
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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 10,1 mio. kr. Den er nu ca.70,8 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 429 mio. kr. i de nu 18 år vi har 
eksisteret.  
 
 
 
 
Drift af Rønne Vand A/S: 
 
Der er solgt 910.000 m3 vand. Det er samme som sidste år. 
Samlet set, blev resultatet som sagt et overskud på 747.000 kr. før skat primært fordi vi har 
lidt laver produktions- og distributionsomkostninger. Vi skal betale ca. 1,065 mio.kr. i skat 
så vi ender med et negativt resultat på 320 t.kr. Vandbranchen og skat er ikke helt enige 
om hvordan skatten skal beregnes, men vi betaler den maksimale skat så vi ikke senere 
bliver overrasket. 
Administrationsomkostningerne er næsten som budgetteret. 
Vi gør meget ud af at holde vandtabet på et lavt niveau. I år har det været 5,36 % mod 
sidste års 2,48 %. Vi har haft nogle større brud, hvor meget vand er løbet ud i en kort 
periode. 
 
 
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. 
 
Pressen taler jævnligt om at man finder sprøjterester i grundvandet, og at nogle 
vandboringer bliver lukket fordi man finder stoffer der ikke tidligere er blevet testet for. 
Vi tester vandet løbende, og alle vore testresultater lægger vi ud på hjemmesiden så alle 
kan se dem. Vi må nok indstille os på at vi fremover skal teste for betydeligt flere stoffer 
end i dag. Hver gang vi hører om et nyt stof, tester vi for det. Det koster lidt ekstra, men vi 
vil altid være helt sikre på at vandet som vi sender ud til jer, er sundt og godt. 
  
Vi har i 2017-18 kun haft enkelte uplanlagte afbrydelser i begrænsede områder. 
Derfor er vi stolte over igen at kunne sige, at forsyningssikkerheden i 2017-18 igen har 
været meget tæt på 100 %. 
 
 
Drift af Rønne Varme A/S : 
 
For regnskabsåret 2017-18 har vi leveret 480.896 GJ, mod sidste års 467.811 GJ. 
Fjernvarmesalget er stadig stigende i mængde, men omsætningen falder fordi vi løbende 
sætter varmeprisen ned. Omsætningen blev 77,6 mio. kr., mod sidste års ca. 83,8 mio. kr.  
Som sagt har vi et overskud på ca. 7,25 mio. kr. før henlæggelser, og -7,0 mio.kr. efter 
henlæggelser. Vi har netto i året, henlagt ca. 14 mio. kr. til investering i varmeproduktion. 
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Det pæne resultat skyldes primært at omsætningen ikke faldt helt så meget som 
budgetteret. Vi havde regnet med en omsætning på 72,7 mio. kr. men den blev som nævnt 
77,6 mio. kr. 
 
Omkostningerne til vores energispare aktiviteter er som budgetteret. Vi bruger  
ca. 2,95 mio.kr. 
 
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. 116 fjernvarmeunits. I alt lige godt 
1000 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. 
 
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 6 nye 
kunder til. 
 
Med ombygningen af blok 6 er varmen fra Beof blevet helt Co2 neutral.  
Bofa leverer ca. 1/3–del af varmen i Rønne, men denne varme er desværre ikke ren.  
Varmen er fremstillet ved afbrænding af affald fra Bornholm. Bofa gør meget for at få 
borgerne på Bornholm til at sortere affaldet bedre, men der bliver stadig brændt ting af der 
ikke er godt for miljøet. Så længe vi er pålagt af BRK, at skulle aftage varmen fra Bofa, før 
vi køber varme fra Beof, kan vi desværre ikke sige, at vi leverer en helt ren og Co2-neutral 
fjernvarme i Rønne.  
 
Der har igen i år været næsten stabile leveringer fra Beof og Bofa. Det har kun i kortere 
perioden været nødvendigt at køre med vores reservelastcentral. Hver sommer kan Bofa 
klare varmeleveringen alene i Rønne. Der er således ikke behov for at Beof leverer varme 
til Rønne by, derfor lukker de ned om sommeren.  
Hvis Bofa eller Beof får tekniske problemer, kan vi varme Rønne op ved hjælp af vores 
reservelastcentral. Den kører meget sjældent, men det sker. I 2017 – 2018 har de leveret 
7.146 GJ, eller ca. 1% af årets køb af varme. 
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. Selv om vi i Rønne har, 
langt den billigste fjernvarme på Bornholm, har vi har som sagt, 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 124 mio. kr. har efterladt Beof, Bofa og RVV i en noget 
vanskelig situation. 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. 
Desværre ser det ud til at parterne ikke selv er i stand til at finde en løsning. Derfor mener 
vi det er godt at Beof har anlagt en Voldgiftssag mod os. Det kan være første trin mod en 
god langsigtet løsning.  
Det skal dog ikke være nogen hemmelighed at vi helst ser en løsning hvor RVV ejer sin 
egen varmeforsyning. Den tid, energi og ressourcer vi gennem årene har brugt på, 
foreløbig, ikke at blive enige med Beof, vil kunne bruges langt mere konstruktivt til gavn 
for andelshaverne i Rønne. 
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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 teknisk samarbejde. 
 
 

På bestyrelsens vegne 
 

 
Ingolf Lind-Holm 

Formand 
26.sept. 2018  


