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Strategiseminar
År to efter etableringen af vort store solfangeranlæg har for bestyrelsen i Stege Fjernvarme Amba
været hvad man kunne kalde et strategiår. Allerede inden sidste års generalforsamling havde
bestyrelsen vedtaget at afholde et såkaldt strategiseminar lørdag d. 1. oktober hvor man foranlediget
af den megen snak om forsyningsstrategien og regeringens ønske om en ny energipolitisk aftale
havde sat økonomi og fremtidig forsyning på dagsorden. Vores revisionsfirma fremlagde en række
økonomiske betragtninger omkring effektivisering og besparelser og vores rådgivende
ingeniørfirma MOE A/S kom med nogle betragtninger omkring udbygning af forsyningsområder
både mod øst og vest ligesom de fremlagde planer for ledningsregistrering og renovering.
Efterfølgende har bestyrelsen evalueret og konkluderet på de mange informationer der fremkom på
dagen og konklusionen på hele spørgsmålet om udbygning blev den, at det ikke syntes rentabelt at
udbygge hverken mod øst eller mod vest – derimod ville der være mulighed for at tilknytte nogle
brugere langs forsyningslinjen fra det gamle olieværk på Gammel Havevej til værket på Elmevej.
Omkring ledningsnettet har bestyrelsen ønsket at få udarbejdet en samlet plan for de kommende års
renovering, men forinden er det nødvendigt at få opdateret hele ledningsnettet, idet en sådan samlet
ledningsregistrering aldrig tidligere har været foretaget – arbejdet med denne registrering er i fuld
gang og det vil måske blive fulgt op af en overflyvning af byen med drone.
Solfangeranlægget og halmproduktionen
Apropos solfangeranlægget har solen ikke været os særlig venligt stemt i år. Hvor vi sidste år så
noget nær optimal effekt af anlægget, har det i år knebet mere med solens stråler og det har været
nødvendigt at anvende mere halm end forudset. Faktisk har der er perioden 1. april til 1. september
været produceret 400 MWh mindre på solfangeranlægget i år end sidste år samtidig med at der er
produceret 600 MWh mere på halm, hvilket naturligvis også afspejler sig i regnskabet. At spå om
vejret er som bekendt ikke så let, men når talen falder på halm, er det i år lykkedes os at få
forhandlet prisen lidt ned i forhold til tidligere – via vort netværk blandt fjernvarmeværkerne på
Lolland Falster har vi kunnet konstatere, at vi underligt nok nærmest var lønførende på halmpriser i
vort område og da vi ikke havde noget ønske om at bevare denne position, fik vi forhandlet en ny
toårig aftale på plads med vores leverandører med lidt lavere priser som resultat. Via hjemmesiden
www.solvarmedata.dk kan man stadig følge den daglige produktion og uden for normal arbejdstid
kan de ansatte fra deres egen computer styre anlægget hjemme, hvilket har vist sig at være en klar
forbedring af arbejdsvilkårene.
Garantiprovision og erhvervsvenlighed
Bestyrelsen har i årets løb også beskæftiget sig med andre problematikker og apropos de aktuelle
skriverier om kommuners erhvervsvenlighed har vi henvendt os til Vordingborg Kommune med
ønsket om at blive fritaget for ejendomsskatter, idet netop gas-, vand- og fjernvarmeselskaber har
lovhjemmel til at indsende en sådan ansøgning. I forvejen var ejendommen på Gammel Havevej
fritaget, men resultatet af ansøgningen, som for øvrigt blev indsendt d. 27.09.16, blev et afslag som
også fremover omfatter den hidtil fritagne ejendom – dette afslag modtog vi således først godt syv
måneder senere, nemlig d. 05.05.17!! Tidligere har vi været i dialog med kommunen omkring den

garantiprovision vi betaler for vores lån i Kommunekredit og også her føler vi os en smule
uretfærdigt behandlet af vores kommune, idet vi betaler en provision på 0,75 % - kommunen lever
efter vores mening ikke op til et EU direktiv, som taler om en individuel vurdering af det enkelte
selskab, idet man opkræver samme provision af alle institutioner med lån i Kommunekredit. Vi
mener at risikoen ved at låne penge til et brugerejet selskab som vores med 1217 garanter ikke er
særlig stor og som sådan burde vi ifølge EU ”kun” skulle betale en provision på mellem 0,40 og
0,55 %.
Mødeaktivitet og energipolitik
Der har i årets løb været afholdt 6 bestyrelsesmøder og meget af tiden på disse møder er gået med at
diskutere følgerne af den nye energipolitiske aftale, som for øvrigt endnu ikke er forhandlet på
plads. Regeringen og dens samarbejdspartnere har talt meget om ”new public management” som
handler om indtægtsrammer og benchmarking. Sagt på mere forståeligt dansk handler det om at
blive sat under en eller anden form for administration samt blive sammenlignet med andre
fjernvarmeværker. Vi føler selv i Stege Fjernvarmes bestyrelse at vi hele tiden arbejder for at skaffe
vores forbrugere den bedste og billigste varme og vi har bestemt ikke noget imod at blive
sammenlignet med andre - blot skal man sikre sig at man ikke ”kommer til at sammenligne æbler
og pærer” og inden for vandforsyningsvirksomhederne har man så vidt jeg ved ikke haft de bedste
erfaringer med resultaterne af den nye strategi.
Foreløbig lægger det fast, at Stege Fjernvarme Amba med virkning fra d. 1. januar 2019 ligesom
alle andre varmeforsyningsvirksomheder skal omlægge regnskabsåret idet Energitilsynet allerede
nu har udsendt meddelelse herom og det bevirker, at vi allerede til næste år må regne med at skulle
afvikle hele to generalforsamlinger for at få denne vedtægtsændring på plads. Samtidig står det
klart, at den såkaldte persondataforordning med dens skrappere regler for behandling af persondata
træder i kraft fra maj 2018 og også her bliver der nogle større krav til administration og bogholderi.
Erfa-gruppe og kurser
Ligesom tidligere har personale og bestyrelse deltaget i møder og kurser – Stege Fjernvarme
deltager i en såkaldt Erfa-gruppe sammen med fjernvarmeværkerne på Lolland Falster og vi sender
jævnligt repræsentanter på kursus i Dansk Fjernvarmes Hus i Kolding. Vi har deltaget i Dansk
Fjernvarmes regionalmøde i Maribo, medarbejdere har deltaget i Eurotherms erfamøde i Hørning,
Jylland og som noget nyt er vi også blevet opfordret til at træde ind i Altingets Forsyningspolitiske
Netværk og herigennem har vi fået et førstehånds indtryk af processen med at få udformet
forsyningsstrategien for de kommende år. Man kan nok stille spørgsmålstegn ved den nytte Stege
Fjernvarme Amba umiddelbart kan have af at formanden deltager i et sådant netværk, men med en
direkte linje til departementschef, minister samt en række andre store forsyningsselskaber har vi da
fået adgang til en masse førstehåndsoplysninger og erfaringer – i alt fire møder på Børsen i
København samt et ”forsyningsdøgn” på Altingets kursusejendom på Bornholm bliver det til inden
netværket afvikles.

E-forsyning
Stege Fjernvarme Amba har som tidligere nævnt ligesom sidste år 1217 aktive brugere, men flere er
på vej, selvom der nok ikke bliver tale om et større antal. Vi har i årets løb haft besøg af flere
skoleklasser ligesom også andre interesseorganisationer har lagt deres vej forbi. Jeg vil i den
forbindelse også gøre lidt reklame for vores hjemmeside www.stegefjernvarme.dk , hvor man kan
få en masse oplysninger. Seneste skud fra den digitale verden er i øvrigt den såkaldte e-forsyning,
hvor man på nettet kan finde sit budget og årsregnskab ligesom man kan følge sit forbrug ved at
taste aflæsninger fra sin måler ind. Man kan også her melde flytning. Man skal blot finde sit
brugernavn og brugernummer fra den seneste opgørelse fra Stege Fjernvarme – numrene findes i
toppen af den udsendte opgørelse.
Med disse ord vil jeg slutte min beretning og samtidig benytte lejligheden til at takke vore ansatte,
bestyrelse og alle samarbejdspartnere for et godt samarbejde i det forløbne år. Det kommende år vil
utvivlsomt byde på en masse spændende udfordringer og det er min klare overbevisning, at Stege
Fjernvarme Amba står godt rustet til at imødekomme de skærpede krav.
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