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Den lokale fjernvarme
havde begivenhedsrigt år
Regnskabsåret 2012/13 har været særdeles begivenhedsrigt for Aars Fjernvarme.
Vi har haft en meget lang vinter, hvor varmeforbruget steg med cirka 14% i forhold til sidste år, så der er aldrig tidligere produceret og solgt så meget varme
på varmeværket som i dette regnskabsår.
Vi startede året med branden på Aars Varmeværk i juni sidste år. Det gav voldsom travlhed. Reparationsarbejderne var særdeles omfattende, men denne sag,
er nu endeligt afsluttet.
Herudover har vi forberedt os på situationen efter 2015, hvor vi skal indgå nye
affaldsaftaler. Der er mange muligheder i markedet, heriblandt forlængelse af
eksisterende aftaler, afgivelse af tilbud på affald i udbud, import fra udlandet samt
supplering med billige biobrændsler. Vi ser meget positivt på fremtiden og har
allerede nu fået flere positive tilbagemeldinger.
Folketinget har vedtaget, at danske fjernvarmeforbrugere bl.a. skal betale en
forsyningssikkerhedsafgift. For Aars Fjernvarme betyder de nye afgifter, at der
fremover skal betales mere i energiafgift end tidligere. Bestyrelsen har som følge
af ovenstående besluttet, at hæve varmeprisen fra 330 kr. til 360 kr. pr. MWh
excl. moms. Forbrugerne må dermed se i øjnene, at varmeprisen stiger cirka 700
kr incl. moms for en normal forbruger i indeværende regnskabsår. De nye afgifter var af regeringen beregnet til at skulle belaste en normal forbruger med 1250
kr., men på grund af vore anlægs store fleksibilitet stiger varmeprisen hos os kun
svarende til godt halvdelen af afgiftsstigningerne.
Vore fjernvarmeforbrugere kan dermed fortsat glæde sig over, at varmen fra
Aars Varmeværk ligger i den billigste tiendedel blandt danske varmeværker.
Med dette in mente ønsker vi en rigtig god sommer.

Jan Clement
Direktør

Svend F. Andersen
Formand

Fjernvarmerenovering til syv millioner i Aars

Ledningsmester Karsten Christensen,
Aars Fjernvarme, sammen med rørsmed
John Andersen, Vesthimmerlands VVS, på
Keldgårdvej.

Aars Fjernvarme har afsluttet udskiftning af ledningsnettet på Park Alle og Kærvej. For øjeblikket arbejder fjernvarmen på det store renoveringsprojekt
omfattende Rørsangervej og Keldgårdvej. Her udskiftes fjernvarmerørene samt stikledninger til 114
husstande. Projektet, der medfører en del afbrydelser for forbrugere i dette område, færdiggøres i
dette efterår.

Et glimt fra fjernvarmearbejdet på Rørsangervej.

OPLYSNINGER OM AARS
den hurtige information bevirker, at
Aars Fjernvarme modtager langt færre
forespørgsler om driftsproblemer end
tidligere.
Systemet anvender telefonselskabernes databaser. Der vil derfor også blive
sendt SMS`er til evt. børn i husstanden.
Hvis fjernvarmeforbrugerne ikke ønsker, at deres børn eller de selv skal
modtage SMS`er fra fjernvarmen, er
det let at slippe for det.
Det er nemlig muligt såvel at tilmelde
som afmelde SMS-servicen på hjemmesiden www.aarsfjv.dk eller på tlf.
9998 8070.
Regnskabsassistent Zita Østergaard, direktør Jan Clement og regnskabschef Jan
B. Larsen er tilfredse med, at den nye SMS-tjeneste virker.

Aars Fjernvarme har stor
succes med service via SMS
Aars Fjernvarme har stor succes med
den SMS-service, som forsyningsselskabet startede i august 2012.
Siden da er der foretaget 20-25 udsendelser, og totalt er der afsendt cirka
21.000 SMS’er til forbrugerne.

SMS-tjenesten bruges til at varsle
driftsforstyrrelser, f.eks. brud på en
varmeledning med deraf følgende afbrydelse af varmen i et eller flere områder.
Tjenesten virker efter hensigten, idet

Sådan er varmeregningen
Det gennemsnitlige varmeforbrug i et typisk parcelhus i Aars har det sidste regnskabsår
været cirka 18,1 MWh.
Varmeregningens sammensætning
Varmepris
Fast afgift
Målerleje
Energispareaktiviteter

Kr/MWh
Kr/m2
Kr/År
Kr/År

2012/13
330
15
500
150

–
%
MWh
MWh
Ton
Ton
Nm3
Ton
Ton

2012/13
5.287
103,9
97.200
8.867
47.747
5.015
364.217
2.336
14

2011/12
5.241
88,1
83.612
13.946
48.063
2.687
612.784
1.740
26

2009/10
350
15
500
150

2008/09
330
15
500
150

2010/11
4.384
104,5
82.447
13.294
51.217
965
283.764
1.999
0

2009/10
4.360
106,4
73.434
14.073
49.621
1.058
293.934
1.978
25

2008/09
3.808
91,0
62.425
16.795
53.061
0
107.158
289
45

*) Halm, rødder, have- og parkaffald

Restprodukter
Slagger
Restprod. fra røgrensning
Spildevand

2010/11
350
15
500
150

Alle beløb er angivet uden moms

Produktionsdata
Antal forbrugere
Graddage i % af normalår
Varmesalg
Elsalg
Forbrændt affald
*) Biobrændsler
Naturgasforbrug
Forbrug af træpiller
Forbrug af olie

2011/12
320
15
500
150

Ton
Ton
m3

2012/13
8.481
1.388
13.019

2011/12
8.352
1.409
7.505

2010/11
7.557
1.580
6.625

2009/10
8.015
1.382
3.390

2008/09
8.230
1.452
4.155

En af de store fordele ved systemet er,
at Aars Fjernvarme kan målrette SMSinformationen til et bestemt geografisk
område. Det er godt, når driftsforstyrrelsen begrænser sig til forbrugere i
enkelte kvarterer.
Forbrugere uden mobiltelefon er ikke
ladt i stikken, idet Aars Fjernvarme sideløbende med SMS informerer om
driftsforstyrrelser via selskabets hjemmeside og de dertil knyttede nyhedsbreve.

Følg ’Mit fjernvarme’
Selv om den elektroniske aflæsning har
gjort det lettere at være fjernvarmeforbruger, er det klogt at holde øje
med sit fjernvarmeforbrug og tjekke
det i forhold til styringstabellen.
Aars Fjernvarme opfordrer forbrugerne til at gå ind på www.aarsfjv.dk og
klikke på ”Mit fjernvarme”.
På ”Mit fjernvarme” kan forbrugerne få en række nyttige oplysninger:
• Oplysning om måleraflæsninger
og forbrug flere år tilbage.
• Se stamkort med de forbrugerog ejendomsoplysninger, som
Aars Fjernvarme har registreret
(opkrævede og betalte á conto
rater, registreret areal m.v.).
• Se tidligere fremsendte varmeregnskaber.
Forbrugerne får adgang til de mange
nyttige oplysninger ved at logge ind
med de oplysninger, som fremgår af
vedlagte budget.

LÆS MERE OM OS PÅ VOR H

S FJERNVARME 2012-2013
Millionudgift ved brand går
ikke ud over forbrugerne
De samlede udgifter i forbindelse med
den store brand på Aars Varmeværk
den 6. juni 2012 udgør over 18 millioner kr.
Renoveringen af siloen til industriaffald,
elinstallationerne og neddeleren, anskaffelse af to nye kraner samt andre
reparations- og installationsarbejder
har bevirket, at det har myldret med
håndværkere helt frem til, at værket

kom i normal drift igen i efteråret.
Trods den meget store aktivitet er det
lykkedes fjernvarmen at fungere uden
ekstra gener for forbrugerne.
Heller ikke millionudgiften som følge af
branden belaster forbrugernes varmeregning, idet Aars Fjernvarme har fået
en rigtig god behandling af sit forsikringsselskab, Codan, der dækker såvel
reparation som driftstab.

Her reparationsarbejde i affaldssiloen, som blev
stærkt beskadiget
af branden.

Ændringerne findes i kommunens
BBR-register, men kommunen sender ikke automatisk meddelelse til
fjernvarmen om ændringerne. Derfor gennemgår Aars Fjernvarme
med jævne mellemrum det kommunale BBR-register.
Sidste år fandt fjernvarmen frem til
54 rettelser, hvoraf de fleste resul-
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Alle er velkomne!

TV vært Peter Ingemann
TV-vært
søsatte Energibonus.

Stort lokalt
engagement
i Energibonuskampagnen
Ikke færre end 46 lokale håndværksfirmaer har Aars Fjernvarme
samarbejde med omkring den store energisparekampagne, Energibonus, som blev søsat af TV-vært
Peter Ingemann sidst i januar 2013.

HUSK nnår bygningen bliver større
Når der sker ændringer i antallet af
kvadratmeter bolig- eller erhvervsareal, er fjernvarmeforbrugeren
forpligtet til at give meddelelse
herom til Aars Fjernvarme.

Aars Fjernv
arme giver
dig

terede i en ekstraregning for tilslutning til Aars Fjernvarme.
Som sagt har ejeren af den bygning,
som er tilsluttet fjernvarmen, pligt
til at oplyse Aars Fjernvarme, når
der sker ændringer med forøgelse
af arealet.
Som det fremgår af Tarifbladet
(vedlagt) beregnes tilslutningsafgiften ud fra oplysning om bolig- og
erhvervsareal i BBR-registeret. Se
mere under vedtægter på vor hjemmeside (gå ind på www.aarsfjv.dk,
klik på ”Generel info” og herefter
på ”Vedtægter”).

Kampagnens formål er at præstere
de lovpligtige energibesparelser lokalt, således at investeringen kommer lokale energiforbrugere direkte til gode via reduktion af
energiudgifterne og samtidig giver
mulighed for øget aktivitet og beskæftigelse i lokalområdet.
Hertil kommer naturligvis den miljømæssige gevinst i form af bedre
energiudnyttelse og dermed reduceret CO2-udledning.
Som eksempel på den lokale energisparesucces kan nævnes, at Aars
Fjernvarme i samarbejde med Bygma Aars alene i 2013 har udleveret
1,7 km rørskåle til isolering af varmerør. Det er bemærkelsesværdigt set i lyset af, at der i forvejen
er udleveret over to km rørskåle,
nemlig 1,5 km i 2011 og 746 meter
i 2012.
Kravene til energibesparelser
strammes yderligere de kommende år. Derfor vil der fortsat ydes
tilskud til energiinvesteringer, så
længe disse krav ikke er opfyldt.

HJEMMESIDE www.aarsfjv.dk

GENERALFORSAMLING
Aars
Fjernvarme A.m.b.a.

Aars Fjernvarme indkalder herved til
GENERALFORSAMLING
mandag den 26. august 2013 kl.
19.30
på Aars Hotel med følgende foreløbi
ge dagsorden:
1.

Udviklingen i afgifter har det seneste år været meget
omfattende, bl.a. har vi fået en ny forsyningssikkerhedsafgift, der betyder en prisstigning på ca. 45 kr./MWh.
Herudover er der stigninger på CO2 afgifter. Vi betalte
således i året 2011/12 i alt 8,3 millioner i afgifter. I
2012/13 betalte vi 11,7 millioner, og i det kommende år
forventes det at stige til 14,5 millioner. En stigning på
6,1 millioner på bare to år, eller i gennemsnit 1.050 kr.
per forbruger, og det fortsætter. De senest vedtagne
afgiftsstigninger er først fuldt indfaset i 2020. Og det
her gælder selvfølgelig ikke kun fjernvarme. Olie og gas
er også med, og fra 2014 også biobrændsler.
Herudover hæves også den forpligtigelse vi har til at
skaffe eller give tilskud til energibesparende arbejder.
Vi skulle i 2012/13 præstere 2.200 MWh, dette tal er i
år hævet til 3.800 MWh og i 2015 til 4.000 MWh. Det
betyder en ekstraregning på ca. 600.000 kr./år (alle tal i
artiklen er excl. moms). Konsekvensen heraf er en prisstigning på varmen, men uden afgiftsstigningerne ville vi
faktisk igen have fået et prisfald.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

Valg af dirigent.
Beretning om det forløbne regnskab
sår.
Det reviderede regnskab fremlægges
til godkendelse.
Budget for indeværende driftsår frem
lægges.
Forslag fra bestyrelsen, herunder frem
læggelse af investeringsplan for kommende år.
Indkomne forslag fra andelshaverne
.
Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
(forsyningsområde
Aars). På valg Svend F. Andersen
, Hans Saugstrup og
Henning Westergaard.
Valg af et bestyrelsesmedlem fra hver
t af forsyningsområderne Haverslev, Hornum og Suldrup
for tre år. På valg er
Morten Lundgaard Pedersen, Mogens
Holm og Arne Asp.
Valg af et bestyrelsesmedlem fra grup
pe 2. På Valg Jonna
Skyum.
Valg af en bestyrelsessuppleant for
hvert af forsyningsområderne Aars, Haverslev, Hornum
og Suldrup samt en
suppleant for gruppe 2.
Valg af statsautoriseret eller registrere
t revisor.
Eventuelt.

Stemmeret på generalforsamlingen
har kun andelshaver, dennes ægtefælle
eller tinglyst medejer, men kun med
en stemme for ejendommen. For personer, der møder for selskaber, foren
inger, boligforeninger, andelsboligfo
reninger, ejerlejlighedsforeninger m.v.
skal der medbringes eller forinden
fremsendes dokumentation for, at den
pågældende person har tegningsret
for den påpgældende andelshaver.
Aars, den 1. juli 2013
Svend F. Andersen, Formand

Regnskabstal i 1000 kr.
Regnskabsår

2012-2013

2011-2012

(foreløbige tal)

Jubilæum
40 års jubilæum
Ledningsmester Karsten Christensen havde den 1. november 2012 været ansat hos
Aars Fjernvarme i 40 år.
Karsten er udlært hos Nyrup-smeden i
1970 og var indtil ansættelsen hos Aars
Fjernvarme to år senere ansat i Børge Dejligbjergs firma,
Himmerlands VVS, Aars.
I 2000 blev jubilaren udnævnt til ledningsmester.

Salg af varme
Salg af el
I alt
Udgifter
Forpagtningsafgift
Produktionsomkostninger
Løn- og administration
Vedligeholdelse
I alt
Resultat før afskrivninger
Afskrivninger og renter
Årets resultat

49.487
9.047
58.534

48.657
11.860
60.517

16.705
10.361
17.230
8.611
52.907
5.627
8.291
-2.664

11.854
14.166
18.629
8.435
53.084
7.433
5.340
2.093

Martin Glerup Information 98 62 30 78
8

Nye afgifter presser
varmeprisen

2.

Aars Bogtryk & Offset · 98 62 17 11

Aars Fjernvarme slog et slag for energibesparelser ved
Energy by Night i Aars 30. maj 2013. Her Jan Clement i
snak med Norman Skov, Aars, sammen med Karsten Cristensen, Zita Østergaard og formand Svend F. Andersen,
alle Aars Fjernvarme.

