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Beretning 2020 for RVV a.m.b.a. fra 1. januar til 31. december 2020
Velkomst / indledning.
Velkommen til RVV 's 21. ordinære generalforsamling.
Beretningen omhandler kalenderåret 2020, da vi nu har omlagt regnskabsåret til at følge
kalenderåret.
Som jeg plejer, vil jeg endnu en gang byde velkommen til forbrugernes og andelshavernes
egne selskaber.
Det er stadig vigtigt at vi husker hinanden på, at vi ikke er et kommunalt selskab, men at
det er os i fællesskab der ejer, og driver Rønne Vand og Varme, i et fælles andelsselskab
hvor det er jer der er andelshaverne.
Min beretning vil naturligvis også omhandle den verserende konflikt om varmeprisen, med
Beof og Bofa. Når nogen truer os ude fra, er det endnu vigtigere at vi står sammen.
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.
Beof og Bofa:
Lad mig kort repetere vores uenighed med Beof og Bofa:
Beof ville gerne ombygge blok 6 fra delvis træflis og kulfyret, til 100% træflisfyring
suppleret med kul eller olie.
Vi var enige i det grønne sigte, men ikke i at bygge et 25 år gammelt kul-kraftvarmeværk
om for 124 mio. kr. Vi anviste flere andre løsninger, som geotermi og varmepumper, eller
en ren varmeproduktion på træflis, og med det eksisterende kraftværk som nødproduktion
til el. På trods af vores både mundtlige og skriftlige protester, lyttede Beof ikke til os.
Beof’s bestyrelse besluttede hen over hovedet på RVV, at bruge 124 mio. kr. af
Bornholmernes penge, på at ombygge et 25 år gammelt kul-kraftvarmeværk.
Tilsyneladende under den forudsætning, at varmekunderne i Rønne skulle betale 92% af
ombygningen, vel at mærke uden at spørge os, uden at informere os, og uden at forsøge at
lave en aftale med os.
Argumentet fra Beof var, at når varmeprisen bliver lavere var 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. Men det viste sig imidlertid, at varmeprisen ikke blev lavere, tvært imod. På
budgettidspunktet regnede Beof med en varmepris til RVV på ca. 82 kr. pr. Gj. Fra jan
2020 var prisen fra Beof 164 kr. pr. Gj, eller det dobbelte af den pris vi blev stille i udsigt.
Primo 2018 anlægger Beof en Voldgiftssag mod os som de taber. Bofa anlægger en
tilsvarende Voldgiftssag som de også taber. Beof vinder så en tredje voldgiftssag i foråret
2020. Nu venter vi på Forsyningstilsynets endelige afgørelse, forhåbentligt i efteråret 2021.
Ovenstående belyser, at både vi, Beof og Bofa har brugt rigtig megen tid på disse sager, og
rigtig mange penge til advokater, Voldgifter mm. Samlet set er der tale om mange
millioner kr. Penge der kunne være brugt til at nedsætte priserne overfor jer.
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Sagerne kunne have været undgået, hvis viljen til at tale med os havde været til stede, og
hvis man ikke havde truffet store beslutninger på egen hånd, uden at ønske at inddrage
RVV.
Det mest forfærdelige i denne sag er, at det er kommunalt ejede selskaber, der med de
fleste af kommunalpolitikerne i ryggen, tromler et mindre forbrugerejet demokratisk
andelsselskab. Det er ikke kønt at se på, men det er ikke des to mindre det der sker.
Vi søger ikke disse konflikter. Vi er allerhelst fri for dem, men man kan være nødt til at
tage en konflikt for at skaffe rimelige forhold for varmekunderne i Rønne.
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 står nu i en situation hvor:
-

-

-

Andelshaverne i Rønne har en varmepris der er blandt de 5% dyreste i Danmark
RVV har fremlagt et projektforslag til godkendelse i BRK, der kunne give en
markant lavere varmepris, men vi fik ikke lov til at bygge værket, fordi BRK jo ejer
Beof, og selvfølgelig skulle Beof ikke levere varme til os, hvis vi byggede vores
eget værk.
Vi mener stadig at BRK har en dobbeltrolle.
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 er selvfølgeligt ikke i orden. Vi mener at kommunen er inhabil i forhold til at
skulle være myndighed for RVV. Enten må BRK skille sig af med ejerskabet af
Beof og Bofa, eller også må de overlade myndighedsrollen til eksempelvis
Energistyrelsen.
Både Beof og Bofa har opsagt varmeleveringsaftalerne med os, så p.t. har vi ingen
aftale om levering af varme. Bofa holder endeligt op med at levere varme senest i
2032, og Beof holder sikkert op når Energi øen er etableret senest i 2030

Man skal huske RVV’s historie: Vi blev udskilt fra det tidligere Rønne Kommune, fordi
økonomien i varmeforsyningen var meget dårlig. Vi havde en meget stor gæld, og nogle
meget høje varmepriser. Vi blev udskilt fra kommunen d. 1. januar 2000, med en gæld på
næsten 500 mio. kr. Vi har kæmpet hårdt for at få virksomheden på ret køl, og det er
lykkedes at få nedbragt gælden til ca. 40 mio. kr. og at kunne levere varme til, efter
Bornholmske forhold, lave priser.
Vi er ikke i tvivl om, at næsten alle kommunalpolitikere, gerne ser en fusion mellem RVV
og Beof. Men med historien in mente, hvor Rønne Kommune ’forærede’ fjernvarmen til
Rønnes borgere, sammen med en gæld på ca. 500 mio. kr., og med de senere års overgreb
på RVV, som et mindre andelsselskab, er der ikke en fusion med Beof vi først tænker på,
når vi står op om morgenen. Vi syntes historien har vist, at vi er meget bedre til at drive en
driftsvirksomhed end kommunen er. Det er vel ikke for meget at sige, at vi løste et problem
for Rønne Kommune da fjernvarmen blev udskilt. Nu vil man så gerne have, at vi skal løse
et nyt problem for Kommunen, der drejer sig om en ombygning på Beof til 124 mio. kr. En
ombygning man efter vores opfattelse ikke burde have foretaget, og som alle kan se nu, er
for dyr, og ikke særligt grøn
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Beof har netop solgt el-nettet, til det Koldingbaserede multiforsyningsselskab Ewii, og
dermed fået penge i kassen, men Beof har ikke længere noget distributionsnet til elforsyningen, det styres nu fra Kolding.
Med Folketingets vedtagelse af en Energiø ved Bornholm inden 2030, ser ud til, at det
gamle Østkraft stille og roligt forsvinder. Når Energiøen er en realitet, vil der ikke længere
være behov for et nødværk på Bornholm, som Staten betaler ca. 32 mio. kr. for om året.
Dermed vil der heller ikke være en elproduktion på Bornholm. Reelt vil der kun være det
gamle Bornholms Forsyning tilbage.
Det kan dermed være svært at se samarbejdsmulighederne med det fremtidige Beof, når
der ikke længere er en overskudsvarme fra en el-produktion, vi kan bruge til at varme
Rønne op med.
Derfor har vi tænkt lidt over hvordan den kommende varmeproduktion i Rønne skal være.
Ønsket er, at den skal være grønnere end træflis og affald, samt billig og vedvarende. Vi
vil også gerne undgå uenighederne med Beof og Bofa, der har medført flere
Voldgiftssager, med deraf følgende høje advokatregninger, og er stort tidsforbrug. Kort
sagt, vi vil gerne gøre det vi er bedst til, nemlig at drive vand- og varmeforsyning
Vi har til at hjælpe os med disse overvejelser allieret os med E.A.Energianalyse, som har
udarbejdet en rapport til os, og konklusionen er tydelig:
-

-

Fremtidens varmeforsyning i Rønne bør baseres på el-drevne varmepumper
Beof’s Blok 6 er ikke rentabel til varmeproduktion i Rønne i forhold til moderne
alternativer, og Bofa lukker.
Vi bør selv eje varmeproduktionen for at sikre en lav pris, og for at undgå de
interessekonflikter, som vi stadig befinder os midt i.
Vi skal derfor snarest etablere, den for andelshaverne, bedste, billigste og grønneste
varmeproduktion
Man vil allerede nu, med varmepumper, kunne fremstille en varme der kun koster
det halve af det vi betaler i dag, den vil være helt Co2-fri, og vi vil kunne udnytte
spildvarmen flere steder i Rønne. Vi har mulighed for at placere varmepumperne
ved vores reservelastcentral, eller decentralt i Rønne, hvor der måtte være
spildvarme.
Vi vil yderligere kunne spare de Bornholmske skove for en massiv hugst, og undgå
at importere træflis til Bornholm
Et sådant værk vil være helt i overensstemmelse med Bornholms Bright Green
Island strategi. Vi forventer derfor at et sådanne værk vil kunne godkendes
forholdsvis hurtigt

RVV’s forslag til Reservelast:
Bofa leverer fortsat affaldsvarme til borgerne i Rønne, men det stopper som sagt, senest i
år 2032.
Vi skal derfor allerede nu tænke over hvordan vi klarer varmeforsyningen i Rønne, når
Beof er ude, eller om sommeren når Beof er standset, på grund af den årlige revision af
turbine mm. Vi er derfor ved at udarbejde et projektforslag der ændrer vores
reservelastforsyning som i dag er på olie. Vi vil udbygge reservelastforsyningen, som vi
har liggende ved Lunden 5, med en el-varmepumpe på 5-6 MW. Fordelen vil være at vi
kan undgå at starte vores oliekedler hvis Bofa havarerer om sommeren, samt at vi
forbereder os til en allerede planlagt fremtid hvor Bofa ikke længere leverer varme til
Rønne.
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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 et rent varmeværk der kun producerer varme, som eksempelvis i Hasle.
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, som de fleste godt vidste hørte fortiden til, og som nu er forældet, for dyr og
ikke særlig grøn.
Vandforsyning:
Det er ikke helt fair at vi taler så lidt om vandforsyningen. Vandforsyningen har flest
kunder, og der er flest ansatte. Vi betragter det lidt som en selvfølgelighed at der kommer
vand ud af vandhanen, og at det kan drikkes uden nogen risiko eller behandling. Hygiejnen
skal være i top, og vi tester konstant for at sikre en god vandkvalitet. Den store forskel i
forhold til varmeforsyningen er, at vi selv ejer hele værdikæden, fra grundvand til
vandhane. Det gør at vi kan koncentrere os om driften og ikke bruge tid og penge på
advokater mm. Derfor er vi meget sikre på at en fremtidig varmeforsyning vil omhandle
hele værdikæden.
Lad mig samtidig nævne at vi er stolte over at have den laveste vandpris på Bornholm.
Dette sammenholdt med at vi de senere år har investerer kraftigt i fjernaflæsning af
målerne i Rønne. Stort set alle har nu en fjernaflæst måler
Generelt:
RVV er fortsat i god gænge. Vi kan igen aflægge et pænt regnskab, med et kalkuleret
underskud på fjernvarmen på ca. 10 mio. kr. Det vil Tommy sige mere om. Yderligere har
vi tilbagebetalt en tidligere henlæggelse til jer på i alt 43,3 mio. kr. men vi har stadig en
god økonomi
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 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.
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 fortsat er i, og som sikkert kommer til at vare nogle år 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.
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På bestyrelsens vegne
Ingolf Lind-Holm
Formand
24.06. 2021

