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Beretning 2021 for RVV a.m.b.a. fra 1. januar til 31. december 2021 
 
 
Velkomst / indledning. 
 
Velkommen til RVV 's 22. ordinære generalforsamling. 
Beretningen omhandler kalenderåret 2021, regnskabsåret følger nu kalenderåret. 
 
Jeg vil endnu en gang byde velkommen til forbrugernes og andelshavernes egne selskaber.  
Det er stadig vigtigt at vi husker hinanden på, 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, og 
dermed er ejere af selskaberne. 
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.   
 
Men først nogle mere overordnede bemærkninger: 
 
Der sker i øjeblikket rigtig meget i verden, og der sker rigtig meget i energiverdenen, og 
det kan være svært at skille tingene ad. 
Coronakriserne med nedlukninger i flere lande i løbet af de foregående to år, har betydet at 
der i flere brancher har været knaphed på varer med stigende priser til følge. Når kineserne 
indfører nultolerance overfor Corona udbrud, og meget resolut lukker store byer og havne, 
så mangler vi varer i vesten. Priserne stiger, og der bliver ventetid på mange varer.  
Ligesom det begyndte at lysne med leverancerne, og coronakrisen var aftagende, gik der 
koks i forsyningskæderne verden over. Skibe ventede i dage og uger på enten at få lastet, 
eller losset, i havnene rundt om i verden. Et skib valgte at lægge sig på tvære i 
Suezkanalen, og vi blev mindet om, hvor vigtig denne sejlrute er, for forsyningerne til 
vesten. 
Vi er så småt ved at vænne os til, at vi skal vente på ting, og at priserne stiger i et hidtil 
uset tempo. 
 
Vi har i den vestlige verden længe talt om elektrificering. Fremover skal så meget som 
muligt få sin energi fra grøn strøm. Stort set alle, fra landes regeringer til 
kommunalbestyrelser, kappedes om at være mest grønne. Flere lande i Europa, lukkede 
kul, olie, gas og atomkraftværker i et større tempo, end der blev investeret i vindmøller, 
solceller mm. Da el udbydes og handles på en el-børs, kommer reaktionen prompte. Når 
udbuddet af strøm bliver mindre end efterspørgeselen, giver det helt naturligt stigende 
priser på el. Det er præcis hvad vi alle har oplevet den seneste tid. Strømmen er blevet 
betydeligt dyrere. En kilowatt time koster nu over 4 kr. Det kan vi alle mærke på vores 
elregning. 
 
Vi har alle været bagud med den grønne omstilling, i forhold til det tempo vi har lukket de 
’sorte teknologier’. Der kom ekstra pres på energimarkederne, og særligt på russisk gas og 
olie, da Rusland invaderede Ukraine. Det viste sig desværre, at Europa havde bragt sig i et 
’usundt’ afhængighedsforhold’ til Russisk gas og olie. Man kan godt have lyst til at gå et 
stille sted hen og snitte en træmand eller to, når man tænker på, at det netop var en 
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lignende situation der medførte både første og anden energikrise i 70’erne. Nogen af os 
kan stadig huske de kolde brusebade og bilfrie søndage, hvor børnene lejede ude på vejen. 
Vi burde dengang have lært noget, men vi glemmer åbenbart hurtigt igen. Fakta er, at der 
nu er kommet ekstra pres på den grønne omstilling, for at rette op på den hurtige lukning af 
de sorte teknologier og afhængigheden af lande vi ikke ønsker at være afhængige af. 
 
Hvordan påvirker disse internationale hændelser så et vand- og varmeforsyningsselskab på 
Bornholm: 

- Det første vi mærker er, at alt hvad vi skal købe bliver dyrere, og noget af det er 
blevet væsentligt dyrere.  

- Dernæst er det ikke alle reservedele vi kan få, men vi har gode samarbejdspartnere, 
og et godt lager, så vi klarer os foreløbigt. 

- I medierne hører man meget om at varmen er blevet meget dyr, og regeringen giver 
varme check til dem der er hårdest ramt. Det er dog primært de danskere der får 
varmen fra Naturgas eller el, og som tjener under 650.000 kr. om året, der kommer 
i betragtning. Rønne Varme er ikke ramt for nuværende af meget store udefra 
kommende prisstigninger. De prisstigninger vi har fået, er hovedsagelig 
Bornholmske opfindelser, men det vender jeg tilbage til. Hovedparten af den varme 
vi får er fremstillet på Træflis, eller affald, men det rumler lidt med priserne på 
træflis. Vi kan godt opleve at prisen stiger hen over efteråret. Lad mig minde om at 
vi satte prisen en del ned pr. 1. januar 2022. 

- Som tidligere nævnt, mærker vi alle at elprisen i runde tal er blevet fordoblet. Vi 
bruger i RVV ca. 2 millioner Kwh om året til at drive de pumper der pumper 
vandet og fjernvarmen rundt i rørene. Det bliver vi nødt til at tage højde for 
fremover. 

- Som fjernvarmeværk er vi blandt dem der bliver mindst berørt af de udefra 
kommende prisstigninger. Sådan skulle det gerne fortsætte, men som sagt lurer 
stigende træflispriser hen over efteråret. 

 
 
Varme, Beof og Bofa: 
Vi har de tidligere år talt en del om konflikterne med Beof og Bofa. Konflikterne er ikke 
løst, og vi har stadig sager liggende i Forsyningstilsynet. Forsyningstilsynet skulle gerne 
afgøre sagerne, det er en af deres vigtige funktioner, men det tager meget lang tid. Vi 
rykker jævnligt, og håber på en afgørelse snarest. 
 
Den korte version af vores uenighed med Beof og Bofa er: 
Beof ville gerne ombygge blok 6 fra delvis træflis og kulfyret værk, til et 100% træflisfyret 
værk, suppleret med kul eller olie. 
Vi var enige om 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, men Beof’s bestyrelse besluttede 
alligevel at ombygge blok 6 for 124 mio. kr. og sagde samtidig, at Rønne Varme skulle 
betale de 114 af de 124 mio. kr. 
 
I 2017 opsagde Beof varmeleveringsaftalen med Rønne Varme. Aftalen havde med få 
rettelser fungeret upåklageligt siden 1988 eller ca. 30 år. Beof har efterfølgende indregnet 
en større del af, investering, brændsel og driftsomkostninger i varmeprisen. Derfor er 
varmeprisen er steget kraftigt lige siden. Det er denne nye deling af omkostningerne der er 
hovedproblemet, og som vi beder Forsyningstilsynet om at hjælpe os med at finde en 
retfærdig løsning på. 
Vi syntes at vi bruger for megen tid, og har for mange advokatomkostninger på disse sager. 
Vi har foreslået Beof, at hvis de trækker opsigelsen af varmeleveringsaftalen tilbage, så har 
vi have løst mere end 90% af problemet, og resten finder vi sikkert en god løsning på. 
 



 3 
  
 
Vi kan konstatere, at der efter kommunalvalget i efteråret, og med ny formand og direktør 
hos Beof, er vilje til at tale med os. Der har været, og er fortsat en løbende dialog, men det 
kniber fortsat lidt med konkrete handlinger. 
 
Vores største problem er, at Beof har monopol på at levere fjernvarme til Rønne, og at 
Beof og BRK kramagtigt holdet fast på monopolet. Det gør man ved ikke at giver Rønne 
Varme lov til at bygge vores egen varmeproduktion, selv om det ville være grønnere, og 
langt billigere for jer. Vi har søgt flere gange, og fået afslag. 
 
Vi hører jævnligt at en fusion mellem RVV og Beof ville løse alle problemer. Vi medgiver 
at det sikkert ville give ro, men ro, er for os ikke et mål i sig selv. Det er til gengæld, grøn, 
billig og stabil fjernvarme til andelshaverne i Rønne. Vi tror ikke på, at et kommunalt 
monopol vil være bedre end Rønne Varme til at drive fjernvarmen i Rønne. 
   
Energiøen ved Bornholm bliver mere og mere aktuel i forbindelse med elprisernes 
himmelflugt, og den generelle elektrificering. Vi forholder os primært til den spildvarme 
der kommer fra det landbaserede anlæg. Vi ser denne spildvarme som en væsentlig 
bidragsyder til fjernvarmeforsyning på Bornholm, men al spildvarme skal bruges, som 
f.eks., varme fra slagteriet, eller hospitalet i Rønne. 
Men spildvarme kan ikke stå alene, den kommer som oftest når der ikke er brug for den, så 
den skal kunne gemmes i store høj-isolerede tanke der vil kunne graves ned i jorden. Det er 
også nødvendigt at kunne levere varme når det er vindstille. Derfor skal vi have lov til at 
ombygge vores reservelastanlæg fra olie til el-baserede varmepumper, og el-kedler. 
Grunden bag vores reservelastanlæg, Ved Lunden i Rønne, er i øjeblikket til salg. Vi 
lægger billet ind på at købe den, for på sigt, at sikre varme i radiatorerne i fremtiden. 
 
Vi er i fortsatte overvejelser om, hvordan den kommende varmeproduktion i Rønne skal 
være. Ønsket er, at den skal være grønnere end træflis og affald, samt billig og vedvarende. 
 
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. 
Lad mig samtidig nævne at vi er stolte over ’næsten’ 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. Vi havde regnet med et 
lille underskud på ca. 2 mio. kr., men fik et overskud på 15 mio. kr. i Rønne varme og 
næsten et 0 resultat i Rønne vand, som vi gerne vil have. Sidst på året fik vi returneret en 
del Co2 kvoter fra Beof. Dem har vi har solgt for ca. 17 mio. kr. 
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, men 
også med fortsatte 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. 
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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. 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. 
 
 
 

På bestyrelsens vegne 
 

Ingolf Lind-Holm 
Formand 

17.05. 2022 
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