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Beretning 2018-19 for RVV a.m.b.a. 

 

 

Velkomst / indledning. 

 

Velkommen til RVV 's 19. ordinære generalforsamling. 

 

Sædvanen tro vil jeg byde velkommen til forbrugernes og andelshavernes egne selskaber. 

Det har i år været mere tydeligt end sædvanligt, at der er forskel på os og kommunens 

forsyningsselskaber Beof og Bofa. Vi har lagt rigtig mange kræfter i at forsvare Rønnes 

Varmekunder mod Beof’s og Bofa’s angreb om markant højere varmepriser. 

 

For god ordens skyld vil jeg gøre opmærksom på, at denne generalforsamling igen i år 

afholdes i RVV a.m.b.a. men jeg omtaler også datterselskaberne Rønne Vand A/S og 

Rønne Varme A/S.   

 

Året har langt fra været sædvanligt. Vi har som sagt brugt megen tid på at håndtere opsagte 

leveringsaftaler fra Beof og Bofa. Senere skulle vi håndtere ’ophævede aftaler’. Det vil 

sige, at man ikke ville respektere de aftalte opsigelsesvarsler på to år, men afbryde 

aftalerne med det samme. Til sidst anlagde de to selskaber to voldgiftssager mod os. 

Man skal i den forbindelse huske på at vi hos RVV, ikke er flere medarbejdere en 

allerhøjst nødvendigt. Vi er 13 ansatte. Alene Beof har ca.160 medarbejdere og Bofa har ca 

40 medarbejdere. Tager vi BRK med, som i denne proces har støttet ivrigt op om sine 

selskaber, er der tale om flere tusinde medarbejdere, og dermed har de nogle helt andre 

muskler end vores 13 medarbejdere kan mønstre. Det har virkelig været Davids kamp mod 

Goliat. Derfor var glæden også stor, da vi d. 6. juni i år fik at vide, at den voldgiftssag som 

Beof havde anlagt mod os, vandt vi 100%, og Beof skulle betale alle sagsomkostninger. 

Den sag vender jeg tilbage til. 

 

BEOF: 

Lad mig indledningsvis kort repetere vore sager med Beof : 

Beof ville gerne ombygge blok 6 fra delvis træflis og kulfyret til næsten 100% 

træflisfyring. 

Vi var enige i det grønne sigte, men ikke i at ombygge et 24 år gammelt kulkraftværk for 

135 mio. kr. Vi anviste flere andre løsninger, som eksempelvis geotermi og varmepumper, 

eller en ren varmeproduktion på træflis, og med det eksisterende kraftværk som 

nødproduktion til el. Man er nødt til at have et nødværk til el, når man bor på en ø. 

Bestyrelsen i Beof lyttede på intet tidspunkt til os, på trods af, at vi skrev et brev til 

formand og direktør hvor vi redegjorde for vores forslag, og tog kraftigt afstand fra at 

bruge 135 mio. kr. på blok 6. På trods af dette, besluttede Beof’s bestyrelse, henover 

hovedet på os, at bruge 135 mio. kr. af Bornholmernes penge, på at ombygge et 24 år 

gammelt kraftværk. Og tilsyneladende, under den forudsætning, at RVV skulle betale 92% 

af ombygningen, vel at mærke uden at spørge os, og uden at informere os. 

Argumentet fra Beof var, at når varmeprisen bliver lavere er det ikke nødvendigt at spørge 

RVV. Det var vi ikke enige i, men det var da dejligt hvis prisen i det mindste blev lidt 

lavere.      

Stor var vores overraskelse da vi i dec. 2017 modtog en opsigelse fra Beof af 

varmeleveringsaftalen, med henvisning til at den ikke længere kunne dække 

omkostningerne ved varmeproduktionen. Nu skulle varmeprisen åbenbart være meget 

højere. D.v.s at efter at have brugt 124 mio. kr. som den endelige pris blev, og efter at 
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værket er ombygget, hænger økonomien alligevel ikke sammen, og varmeprisen skal nu 

være højere. 

  

I 2018 hvor det ombyggede værk kører, bliver vi præsenteret for nogle meget store 

regninger fra Beof. Selv om vores varmeleveringsaftale er opsagt, gælder den stadig i to år. 

Vi betalte derfor ikke fuldt ud de fremsendte regninger, men betalte i henhold til den 

stadigt gældende aftale. Det får Beof til at ’ophæve’ aftalen, med øjeblikkelig virkning, 

fordi de mener at vi misligholder aftalen. Næsten samtidig anlægger Beof en Voldgiftssag 

mod os. Den Voldgiftssag blev afgjort i juni måned i år. Som sagt vandt RVV sagen 100%. 

og Beof skulle betale samtlige sagsomkostninger. Voldgiftsretten sagde, at Beof skulle 

have spurgt os inden de brugte 124 mio. kr. af Bornholmernes penge, og det var ikke en 

misligholdelse af varmeleveringsaftalen, at vi betalte efter den gældende aftale. Forskellen 

mellem det som Beof opkrævede i opsigelsesperioden og det som vi har betalt, er  

ca. 44 mio. kr. Beof skulle yderligere betale sagens omkostninger på ca. 2 mio. kr. 

 

Så ville det være dejligt hvis denne sag hermed var overstået, men det er desværre 

ikke tilfældet. 

 

Beof har i dagspressen meddelt, at de regner med at opkræve det tabte beløb efter 1. jan 

2020, når den gamle aftale er udløbet. De mener at Forsyningstilsynet har ’nikket’ til denne 

fremgangsmåde. Forsyningstilsynet siger derimod, at de ikke har nikket til noget, og at de 

er ved at behandle sagen på RVV’s foranledning. 

Derfor kan vi nok alligevel være rimelig sikre på, at den regning vi modtager fra Beof efter 

nytår, vil være markant større end den vi hidtil har betalt, og så starter hele balladen forfra 

igen. 

 

Det er utroligt svært at forstå, at Beof året efter at have tabt en sag meget klart, 

mener at det er ok, at opkræve det beløb, som en enig Voldgiftsret har erklæret 

ulovlig?? Forskellen mellem det som vi har betalt, og som voldgiftsretten gav os ret i, 

og det som Beof vil opkræve, er ca. 4.000 kr. pr. kunde pr. år. 

 

Vi søger ikke disse konflikter. Vi er allerhelst fri for dem, men hvis det er nødvendt at tage 

en konflikt for at skaffe rimelige forhold for varmekunderne i Rønne, så gør vi det. 

 

Vi vil meget gerne finde rimelige løsninger sammen med Beof, men det vil ikke være fair 

at betale mere for varmen, end vi ville kunne fremstille den til på vores eget værk, og det 

vil helt sikkert ikke være fair, hvis vi kommer til at betale for den fejlbeslutning det var, at 

ombygge et gammelt værk for langt over 124 mio. kr. når vi havde protesteret både 

mundtligt og skriftligt, så ingen kunne være i tvivl om hvad vi mente.  

 

Har en bestyrelse lavet en så stor fejlbeslutning, er det vel rimeligt at man selv rydder 

op efter sig, i stedet for at sende regningen til varmekunderne i Rønne. 

Vi mener, at den bestyrelse der traf beslutningen, bør se meget nøje på den 

bestyrelsesansvarsforsikring man formodentlig har. 

 

Vi havde hellere set, at disse spørgsmål var afklaret inden man valgte at investere de 

ca.124 mio. kr. 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 hører jævnligt i den Bornholmske presse at RVV’s fjernvarme i Rønne er betydeligt 

billigere end fjernvarme 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. Der er stadig 152 

værker i Danmark der er billiger end os, og vi ligger stadig lidt over gennemsnitsprisen for 

fjernvarmeværker i Danmark. Det bør vi ikke gøre, når vi stort set har betalt vores 
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distributionsnet. Forklaringen er, at vi køber varmen for dyrt hos Beof. Derfor skal prisen 

ikke stige yderligere. 

 

BRK: 

Beof og Bofa er ejet af Bornholms Regionskommune. Det sætter kommunen i en 

dobbeltrolle som virksomhedsejer, samtidig med at de er myndighed for os. Det bliver 

meget tydeligt når kommunen skal tage stilling til, om vi må bygge vores eget varmeværk 

med træflis og varmepumper, og en CO2 udledning der er markant mindre end det 

ombyggede kraftvarmeværk på kajen i Rønne har. Ifølge vores opfattelse gør det 

kommunen inhabil i forhold til at skulle godkende et nyt varmeværk i Rønne, men det er 

kommunen ikke enig i. Vi er dog meget fortrøstningsfulde. Der er i øjeblikket meget fokus 

på, at afbrænding af træflis ikke er så CO2 neutralt som først antaget, og den politiske 

debat bevæger sig i øjeblikket væk fra afbrænding af træflis og mod eldrevne 

varmepumper. 

 

BOFA: 

Bofa sagen kører næsten parallelt med Beof.  

Bofa opsagde varmeleveringsaftalen samtidig med Beof, og de ophævede 

varmeleveringsaftalen samtidig med Beof (d.v.s. de ville ikke respektere opsigelsesvarslet 

på to år i aftalen), og de anlagde også en Voldgiftssag mod RVV samtidig med Beof. 

Voldgiftssagen som Bofa har anlagt mod os, kører i oktober måned, og forhåbentlig med 

domsafsigelse i november. 

Meget af Bofa sagen er løst i den afgørelse vi fik i juni måned i Beof sagen, men tilbage 

står, at Bofa hævder, at varmeprisen skal beregnes på en ny måde, der betyder, at varmen 

fra Bofa bliver ca. 3 mio. kr. dyrere om året, end hvis vi havde købt den sammen mængde 

varme hos Beof.  

Vi aftager gerne varmen fra affaldsforbrændingen, men det må ikke koste mere, end hvis vi 

havde købt al varmen fra Beof. Det kan ikke være rigtigt, at varmekunderne i Rønne skal 

betale ekstra 3 mio. kr. om året, til affaldskunderne på hele Bornholm.  

Udgangspunktet har helt fra starten af affaldsforbrændingens projektering været, at 

varmekunderne ikke skulle straffes, fordi affaldet skulle bortskaffes ved forbrænding. 

 

FUSION: 

Vi er ikke i tvivl om, at næsten alle kommunalpolitikere, gerne ser en fusion mellem RVV 

og Beof. Prisen på fjernvarmen i Rønne er næsten 6.000 kr. billigere end fjernvarmen ude 

på Ø’en. Det er den som sagt, på trods af nogle høje købspriser på varmen fra Beof/Bofa, 

men vi har en meget billig distribution i Rønne. Vores gæld en meget lille, og vi er ikke ret 

mange mennesker ansat i RVV.  

Udenfor Rønne, syntes mange sikkert, det kunne være en rigtig god ide med en fusion, 

men er det nu også rimeligt, at Rønnes varmekunder, efter at have nedbragt en meget stor 

gæld i Rønne, nu skal starte forfra med at nedbringe en ny, meget stor gæld man ikke har 

nogen andel i, og som intet har med fjernvarmen i Rønne at gøre.  

Alt andet lige ville en fusion betyde, at prisen på varme i Rønne ville stige med ca. 3.000 

kr. pr. kunde, om året i Rønne. 

 

Afrunding: 

Vi protesterede allerede inden beslutningen om ombygning af blok 6 blev taget i det gamle 

Østkrafts bestyrelse. Østkrafts bestyrelse var helt klar over at vi var imod en ombygning, 

alligevel traf man beslutningen. 

Vi protesterede også da kommunalbestyrelsen bevilligede en byggekredit på 122 mio. kr. 

Kommunalbestyrelsen vidste godt, at vi var imod en ombygning af blok 6, og at vi langt 

fra var enige i, at varmen skulle betale 92% af omkostningerne, alligevel godkendte man 

en kommunegaranti på 122 mio. kr. Nu står vi tilbage med et ombygget anlæg der er alt for 

dyrt. El- prisen kan ikke konkurrere på det frie el-marked, og varmeprisen er dyrere end 

varmen fra en flis baseret varmeværk der kun producerer varme, som eksempelvis i Hasle. 
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Den sidste tids rapporter om, at træflis udleder samme mængde C02 som kul, og at det 

tager lang tid for nyplantede træer at opsuge denne CO2, gør ikke Bornholm grønnere. Det 

understreger blot, at man burde havde tænkt sig bedre om, inden man lagde sig fast på en 

teknologi, der næsten inden værket er færdigombygget, er forældet, for dyr og ikke særlig 

grøn. 

 

Vores forslag: 

Vi har lavet vores eget forslag til et nyt grønt værk med 50% flis og 50% varmepumper. Vi 

udnytter spildvarmen på hospitalet og slagteriet m.fl. det orienterer vi mere om i slutningen 

af denne beretning. (Kjeld fremlægger efter Ingolf, og inden spørgsmål) 

 

Generelt: 

RVV er fortsat i god gænge. Vi kan igen aflægge et pænt regnskab. 

Tommy vil komme nærmere ind på tallene, men lad mig blot fremhæve, at både vand- og 

varmeselskaberne har særdeles gode og robuste regnskaber, med lave gældsposter og 

fortsat høje investeringer, for hele tiden at holde vores vand- og varmeleveringer så stabile 

og billige som muligt.  

Vi skal være opmærksomme på at fjernvarmen kommer mere og mere ud i fri konkurrence. 

Varmepumperne, solvarme mm. bliver bedre og bedre og hvis ikke fjernvarmen drives 

meget effektivt, kan den hurtigt blive dyrere end alternativerne. 

 

Vi skal som et forbrugerejet andelsselskab 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. 

 

Vandkvalitet: 

Pressen taler jævnligt om at man finder sprøjterester i grundvandet. Det er vi som selskab 

meget opmærksomme på. Vi har i årets løb fået taget en række ekstra målinger. 

Derudover tester vi 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. 

Lad mig samtidig nævne at vi i år har den næstlaveste vandpris på Bornholm, og at vi 

næste år regner med at være de billigste. Dette sammenholdt med at vi investerer kraftigt i 

fjernaflæsning af målerne i Rønne.   

 

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. Det har virkelig været et arbejdsår ud over det sædvanlige i RVV, og det har 

naturligvis presset hele organisationen. 

Endelig vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde i et år, hvor bestyrelses har stået 

helt samlet, i den kamp vi har været igennem, men som desværre nok ikke er ovre endnu. 

 

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 

25.sept. 2019  


