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Billigere varme
hos Aars Fjernvarme
Aars Fjernvarmes forbrugere kan glæde sig over, at prisen pr. MWh varme
i året 2015/16 reduceres med næsten
20 procent i forhold til det budgetterede. Og i budgettet for resten af
2016 forventes næsten samme pris.
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Aars Fjernvarme fik
nøglen til varmeværket

Den gode nyhed har udgangspunkt i
afskrivninger i forbindelse med Aars
Fjernvarmes overtagelse af Aars Varmeværk pr. 1. januar 2016, en usædvanlig god drift sidste vinter samt stigende priser til fjernvarmen for at behandle importeret affald.
Mere engelsk affald til Aars
Vinterens gode drift betød, at vi kunne
fyre meget med affald og minimere
anvendelse af supplerende brændsler.
Kort før nytår fik Aars Fjernvarme leveret den første ladning af sorteret
husholdnings- og industriaffald fra England. Også de kommende år vil der
blive brændt engelsk affald i Aars. I
oktober kommer der således en skibsladning til Aalborg, hvorfra affaldet
transporteres til Aars.

Aars Fjernvarme overtog pr. 1. januar
2016 affaldsvarmeværket i Aars. Siden
starten for 30 år siden har værket været
ejet med 50 procent hver af kommunen og
fjernvarmen i det fælles selskab I/S Aars
Varmeværk.
I forbindelse med overdragelsen overrakte
Aars Varmeværks sidste formand, borgmester Knud Kristensen, værkets symbolske nøgle fra indvielsen til formand Svend
F. Andersen, Aars Fjernvarme.

Hertil kommer, at fjernvarmen har
vundet udbud på affaldsbehandling af
cirka 25.000 tons i bl.a. Rebild, Ran-

Jan Clement
Direktør

ders og Vesthimmerlands kommuner.
Samtidig med Aars Fjernvarmes overtagelse af varmeværket udløb langtidsaftalen med Affaldsselskabet Renovest
om Levering af affald. Vor bekymring
om, hvorvidt vi kunne skaffe tilstrækkelige affaldsmængder uden langtidsaftalen har vist sig at være ubegrundet.
Vi har rigelige affaldsmængder
I dag er situationen den, at vi faktisk
vælter os i affald. Vi følger dog hele
tiden udviklingen nøje, da meget kan
ændre sig de kommende år. Vi håber,
at Vesthimmerlands Kommune hurtigt
vil bringe de planmæssige forudsætninger – bl.a. lokalplanen – for det planlagte biomasseværk på plads. Dette er
vigtigt, selv om opførelsen af biomasseværket udsættes et par år, men det
er meget vigtigt, at vi hurtigt kan
komme i gang, hvis behovet opstår.
Herudover har vi i året arbejdet med
planen om at udvide forsyningsområdet til Hjedsbæk – en plan vi forventer
at realisere i efteråret.
På centralerne i Hornum, Suldrup og
Haverslev har vi gennemført tiltrængte renoveringer, bl.a. med nyt tag.
Fortsat god sommer!

Svend F. Andersen
Formand

Oplysninger om Aars
Tryk på den nye målers pil frem til l / h

Sådan kan du
selv undersøge,
om der sker vandspild i din fjernvarme
En af de åbenlyse fordele ved de nye
fremløbsmålere, som Aars Fjernvarme
har installeret, er, at de kan hjælpe i
kampen mod vandspild. Forbrugerne
kan nu selv afprøve, om der forsvinder
vand i deres boligs fjernvarmesystem.
Kontrollen sker på følgende måde:
1. Luk for returventilen ved fjernvarmemåleren.
2. På målerens grønne pil trykkes
frem til markeringen l / h (tryk
elleve gange).
3. Måleren skal efter to minutter så
vise 0.
4. Hvis ikke der vises 0, er det tegn
på utæthed med vandspild i boligens varmesystem. Kontaks i såfald dit lokale VVS-firma.
5.
Aars Fjernvarme har et vandspild på 20
kubikmeter pr. døgn svarende til en
udgift på cirka 1000 kr.
Før de nye målere har det været svært
at lokalisere, hvilke interne fjernvarmeinstallationer, der har været årsag til
vandspild. Foruden hos den enkelte
forbruger kan der ske vandspild i fjernvarmens ledningsnet. Fjernvarmen har
allerede draget fordel af de nye måleroplysninger, idet VVS-erne, som udskifter målerne, i flere tilfælde har
konstateret internt vandspild, når de
har tjekket det i forbindelse med målerudskiftningen.
De nye vandmålere er på plads i Suldrup og Haverslev, mens der mangler
udskiftning af cirka 600 af målerne i
Aars samt knap 500 i Hornum.

De nye fjernvarmemålere betyder
også, at Aars Fjernvarme via antenner
på flere skorstene i forsyningsområdet
kan aflæse måleresultater, bl.a. til brug
ved årsopgørelsen. Desuden rummer
målerne mulighed for flere andre oplysninger, som er vigtige for fjernvarmens effektive drift.
De nye fjernvarmemålere er leveret af
det danske målerfirma Kamstrup A/S
som var det af de tre firmaer, der afgav
det gunstigste tilbud. Prisen for udskiftningen er cirka 12 millioner kr.

Ledningsmester Henrik Andersen, Aars
Fjernvarme, viser, hvor returventilen
skal lukkes, før der trykkes frem til markeringen l / h på den nye fjernvarmemålers display.

Sådan er varmeregningen

Det gennemsnitlige varmeforbrug i et typisk parcelhus i Aars har det sidste regnskabsår
været cirka 18,2 MWh.
Varmeregningens sammensætning
		
2015/16 2014/15 2013/14 2012/13
2011/12
Varmepris
Energisparebidrag (variabel)
Energisparebidrag (fast)
Fast afgift
Målerleje

Kr/MWh
Kr/MWh5
Kr/År
Kr/m2
Kr/År

290
5
150
15
500

340
5
150
15
500

350
5
150
15
500

330

320

150
15
500

150
15
500

Alle beløb er angivet uden moms
Produktionsdata							
		
2015/16 2014/15 2013/14 2012/13
2011/12

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

–
%
MWh
MWh
Ton
Ton
Nm3
Ton
Ton

5.420
87,75
95.100
7.647
46.579
4.601
64.829
781
2

5.316
85,59
88.800
9.171
48.640
3.231
64.774
444
3

5.291
81,55
90.700
10.671
46.718
7.539
87.263
688
3

5.287
103,9
97.732
8.867
47.747
5.015
364.217
2.336
14

5.241
88,1
83.612
13.946
48.063
2.687
612.784
1.740
26

*) Halm, rødder, have- og parkaffald

Restprodukter					
		
2015/16 2014/15 2013/14 2012/13
Slagger
Restprod. fra røgrensning
Spildevand

Ton
Ton
m3

8.381
1.253
11.760

8.061
1.197
14.494

8.748
1.335
10.571

8.481
1.388
13.019

2011/12
8.352
1.409
7.505

Læs mere om os på vor h

ars Fjernvarme 2015-2016

Digitale fjernvarmeoplysninger
direkte til fjernvarmebrugerne
Ni-årige Christian Hjorth Holst, Haubro, udtrak første vinder på fjernvarmens messestand. Her ses han sammen med Claus
Andreasen, Lars Myrup-Leere, Rene Kannegaard, Jan B. Larsen og Hans Saugstrup, alle Aars Fjernvarme.

Formålet med eForsyning er at give
forbrugerne mulighed for at få alle deres fjernvarmeoplysninger via det digitale medie eForsyning.

• Bruger jeg mere varme end budgetteret?
• Er fjernvarmevandets afkøling OK
– altså over 30 grader?
• Hvordan kommer min årsopgørelse til at se ud?
• Bruger jeg mere varme end tidligere år?

Ved at downloade eForsynings-appen
kan forbrugere – bl.a. via deres nye
målere – få svar på en masse spørgsmål
– bl.a. følgende:

Ved at installere app’en er fjernvarmeoplysningerne aldrig længere borte end
smartphonen, computeren eller tabletten. På den måde er eForsyning en di-

Foruden bruger-fordelen er der også
fordele for Aars Fjernvarmes drift,
f.eks. i form af administrative forenklinger.
Med det nye system samles oplysninger om fjernvarmen et sted. Det er en
fordel at kunne hente breve, opgørelser og dokumenter i eForsyning.

Margit Holst får hjælp af bestyrelsesmedlem Claus Andreasen fra Aars
Fjernvarme.

Se hvordan du
kommer på eForsyning på
www.aarsfjv.dk

Formand Svend Andersen forklarer Lasse Kristensen og Mona Nielsen, hvordan eForsyning fungerer.

Aars Fjernvarme havde stor succes
med introduktion af det nye redskab,
eForsyning på Forårsmessen i Aars.

gital genvej til både forbrugsoplysninger og fjernvarmedokumenter. Og
man slipper for at udskrive oplysningerne og anbringe dem i ringbind.

hjemmeside www.aarsfjv.dk

Sparer energi svarende
til forbruget i Haverslev
Statens krav om energibesparelser hos Aars Fjernvarme er
fra 2014 til 2016 steget med 15 procent til 4600 MWh. Det
er ensbetydende med, at fjernvarmen skal reducere forbruget med, hvad der svarer til 250 husstandes energi eller cirka
Haverslevs samlede energiforbrug.

Generalforsamling
Aars

Energibonus, som ydes til energibesparende foranstaltninger, bevirkede sidste år en besparelse på 2936 MWh. Den
resterende del af det statslige krav blev opfyldt ved at anvende overskydende besparelser fra tidligere.

Aars Fjernvarme indkalder herved til
generalforsamling
mandag den 29. august 2016 kl.
19.30
på Aars Hotel med følgende foreløb
ige dagsorden:

Regnskabsåret kommer
til at følge kalenderåret
Aars Fjernvarme omlægger fra 1. januar 2017 regnskabsåret til kalenderåret. Det nuværende regnskabsår indebærer tre rateopkrævninger, nemlig i månederne august, oktober og december.
Omlægningen har baggrund i øgede krav om ensartede regnskabsperioder for Danmarks forsyningssektor samt krav om benchmarking (sammenligning af
effektivitet, priser og drift) hos de større danske
fjernvarmeværker.

Bestyrelsen reduceret
efter vedtægtsændring
Vedtægtsændringer betyder, at Aars Fjernvarmes bestyrelse
er reduceret fra ti til syv medlemmer.
De reviderede vedtægter indeholder også enkelte andre æn
dringer/ajourføringer.
I år udsendes for sidste gang automatisk papirudgave af sty
ringstabellen. Den kan dog altid rekvireres eller findes på
www.aarsfjv.dk
Se de reviderede vedtægter på www.aarsfjv.dk
eller skaf dem hos Aars Fjernvarme,
tlf.99 98 80 70.

To nye medarbejdere
Aars Fjernvarme har i regnskabsåret 2015-16
fået to nye medarbejdere:
Servicetekniker Lars Myrup-Leere
Maskinmester Kasper Neve

Stemmeret på generalforsamlingen
har kun andelshaver, dennes
ægtefælle eller tinglyst medejer,
men kun med en stemme for
ejendommen. For personer, der mød
er for selskaber, foreninger,
boligforeninger, andelsboligforenin
ger, ejerlejlighedsforeninger
m.v., skal der medbringes eller forin
den fremsendes dokumentation for, at den pågældende pers
on har tegningsret for den pågældende andelshaver.
Aars, den 1. juli 2016
Svend F. Andersen, Formand

Regnskabstal i 1000 kr.
Regnskabsår

2015-2016

2014-2015

47.782
11.857
8.980
68.619

50.310
12.110
0
62.420

Udgifter
Forpagtningsafgift
Produktionsomkostninger
Løn og administration
Vedligeholdelse
Afgifter
I alt

4.229
7.434
18.331
10.823
12.089
52.906

12.313
5.927
18.917
13.285
0
50.442

Resultat før afskrivninger
Afskrivninger og renter
Henlagt til nyinvesteringer

15.713
11.277
5.000

11.978
11.374
5.000

Salg af varme
Salgf af el
Modtaget affald
I alt

(foreløbige tal)

Aars Fjernvarme A.m.b.a.
Dybvad Møllevej 1 ● 9600 Aars ● Tlf. 99 98 80 70 ● E-mail: info@aarsfjv.dk ● Hjemmeside: www.aarsfjv.dk

Martin Glerup Information 98 62 30 78

Så derfor: Husk at spørge din håndværker om energibonus,
før du iværksætter energibesparende foranstaltninger. Så
vanker der måske en lille økonomisk gulerod.

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det
forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport frem
lægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår
fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan
for kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshav
ere/varmeaftagere.
8. Valg af tre bestyrelsesmedlemme
r (fra gruppe 1). På valg
Marius Stubberup, Steen Engen, Arne
Asp, Mogens Holm,
Morten L. Pedersen og Ernst Pinstrup
Sørensen.
9. Valg af suppleanter til bestyrels
en (fra gruppe 1 og gruppe 2).
10. Valg af statsautoriseret eller regis
treret revisor.
11. Eventuelt.

Aars Bogtryk & Offset · 98 62 17 11

For at imødekomme de aktuelle krav har Aars Fjernvarme
besluttet at give 15 procent mere i energibonus.

Fjernvarme A.m.b.a.

