Formandens beretning

Endnu et år er gået i fjernvarmens tegn,
Året har budt på flere forandringer, bland andet opsagde Gjerlev deres kontrakt
med ULK, men det halve års opsigelse der stod i kontrakten blev ikke helt som vi
havde forventet, idet Gjerlev pludselig med dags varsel opsagde Kurt.
På det tidspunkt var vi heldigvis så langt fremme i vores forhandlinger med de som
skulle overtage efter Kurt. Vi havde fået tilbud fra bla. Verdo og Langaa fjernvarme,
deres tilbud var dog ikke de bedste, så derfor valgte vi vores lokale mand til driften
og samme administrator som Auning varmeværk.
Den bratte afbrydelse fra Gjerlevs side blev reddet idet Microwa stod klar til at
overtage administrationen før end planlagt og Lars Jørgensen blev indøvet af Gjerlev
til at overtage driften.
Heldigvis var det gode folk vi havde sat på sagen, så overdragelsen skete uden alt for
store problemer.
Derudover gav det ufrivillige skift, en økonomisk bonus idet vi har sparet på både
administration som drift ved de folk vi har valgt til at stå for ULK, bestyrelsen er jo
fortsat et ulønnet hverv, som hverken dækker brug af tlf. it-udstyr eller de mange
timer som vi lægger i denne opgave.

Tarifferne blev ændret to gange i dette regnskabsår, dette for at tilbagebetale den
overdækning som værket havde fået oparbejdet igennem mange år, noget af
overdækningen kunne spores tilbage til regnskabsåret 13/14
Den ændring i tarifferne som trådte i kraft pr. 1 november 2016 bevirkede at
1.338.000kroner i overdækning nu er tilbagebetalt.
Det betyder, så desværre også, at værket nu næsten er tilbage til ”normalen” mht.
de høje priser på fjernvarmen som værket altid har haft så store problemer med.
Og nogen bedring i fjernvarmepriserne skal ikke forventes. Her er det vigtigt at
påpege at når grundbeløbet bortfalder, så vil det genere store stigninger på MWH
prisen idet de penge vi får i tilskud bliver fratrukket MWH prisen, og vil som følge af
bortfaldet derfor også komme til at mangle på denne post. Et standard hus bør

forvente stigninger på mellem 9-12.000kroner pr. husstand. Vel at mærke oveni den
pris som varmen vil koste i forvejen.

Året har desuden budt på udfordringer fra kommunalt side, idet den langsomme
sagsbehandling har bevirket at vi måtte lave ændringer til projektforslaget, idet
samfundsøkonomien skulle opdateres. Med yderligere udgifter til følge.
Og når vi nævner forvaltningen, vil jeg samtidig slå en ting helt fast, bestyrelsen har
på intet tidspunkt vildledt eller givet urigtige oplysninger til nogen, hverken
kommunen eller jer som forbrugere.
Jeg har stående aktindsigt med alt hvad der har relation til ULK, og derved har jeg
kunnet læse jeres høringssvar, derfor må jeg gentage mig selv.
Ledningsnettet SKAL ikke graves op, vi har hele tiden sagt at det ligger og bliver
liggende hvor det er, derudover kan vi blandt andet henvise til mange rapporter
udarbejdet af forskellige firmaer, Plan energi skrev i november 2013 ” Det er fra
energistyrelsen svaret, at der efter energistyrelsens opfattelse ikke er pligt til
fjernelse af ledningsnet efter lukning af kraftvarmeværket ifølge
varmeforsyningsloven.”
Advokatfirmaet energi og miljø skrev i rapport bestilt af forvaltningen i september
2014 ”forvaltningen i Randers kommune har oplyst, at den ikke forventer, at byrådet
vil stille vilkår om, at det eksisterende fjernvarmenet skal fjernes ved lukning af
kraftvarmeværket. Baggrunden for forvaltningens vurdering er, at det fra
energistyrelsens er oplyst, at der ikke efter varmeforsyningsloven er pligt til
fjernelse af ledningsnet efter lukning af værket.”
Derudover vil jeg henvise til byrådsmøde d. 17 maj 2016 hvor Venstres
gruppeformand Anders Buhl Christensen i byrådssalen påpeger at ledningsnettet
skal blive liggende i vejen”
Slutteligt kan jeg henvise til forvaltningens indstilling til byrådet hvor der står at
ledningsnettet ikke skal graves op.
Dette punkt bliver heller ikke nævnt i den godkendelse som Miljø og teknikudvalget
har givet angående lukning af ULK. Et enigt udvalg vel at bemærke.
Derfor var det også med stor undring at jeg fra flere forbrugeres side, kunne læse at
de var blevet informeret om at ledningsnettet skulle fjernes.

Jeg ved ikke hvorfra I har fået disse ”oplysninger” men vil igen slå helt klart fast,
bestyrelsen har hele tiden udtalt at ledningsnettet ikke skal fjernes, og denne
udtalelse holder vi fast ved, med henvisning til alle de ovennævnte rapporter.
Hvis det er muligt vil vi dog gerne se dokumentationen hvorfra I har fået andet af
vide.
For lige at komme tilbage til de ekstra udgifter til projektforslaget.
Tre bestyrelsesmedlemmer havde på baggrund af den langsomme sagsbehandling,
derfor bedt om et møde med Borgmesteren, for at få en garanti for, at der ikke ville
komme flere forsinkelser i processen, pga. forvaltningen.
Det var i det hele taget et godt møde, hvor vi fik svar på mange ting som vi har
rykket for gennem længere tid.
Således har vi nu fået en tilkendegivelse på, at værkets bygninger må sælges videre
til liberalt erhverv, blot der ikke forurenes, idet Uggelhuse indvinder meget af vores
drikkevand i området.
Denne tilkendegivelse, gør, at vi nu kan tænke på grunden og dens bygninger som et
aktiv, i stedet for et passiv, som kun ville generer udgifter.
Vi fik ligeledes en tilkendegivelse fra Borgmesteren på, at byrådet vil anerkende
vores demokratiske beslutning.
Dette bevirker, at projektforslaget kommunalt bliver færdigbehandlet d. 6
november i år.
Den endelige lukkedato er fra kommunalt side, fastsat til 31 maj 2019, afventer den
endelige godkendelse i økonomiudvalget 30/10 samt byrådet d. 6 november i år. Så
man er på den sikre side hvis man har installeret egen varmekilde inden denne dato.
Også med tanke på bortfaldet af grundbeløbet som tidligere nævnt.
Samtlige som jeg har talt med, der har koblet om har sparet rigtig mange penge på
deres varmeregning, og som en ekstra bonus, kan man ligeledes bryste sig med at
man ikke længere er med til at svine miljøet unødigt til med et ledningstab.
Som tidligere nævnt de forrige år kommer her lidt fakta tal for ULK.
ULK har i dette varme år produceret 5311,04 MWH. 2054 MWH er sendt til
Langkastrup og 3257,04 MWH er sendt til Uggelhuse.
Men solgt/afregnet MWH er kun på 1900

Det giver et tab på 3411,04 MWH eller at 2/3 går tabt til ingens verdens nytte.
Det er tredje år i træk at jeg kan stå her og berette om kæmpe ressourcespild, et
spild som kun er blevet større og større.
Så på trods af de ekstremt billige priser værket har haft i dette varme år, så har vi
ikke solgt mere varme, men er derimod gået yderligere 200MWH mere ned i forhold
til året før.
Bestyrelsen har fuld forståelse for at nogen kan føle at det er overvældende at
tænke på at værket lukker, derfor vil jeg igen opfordre jer til at tage kontakt til enten
Peter Lembcke eller Kjeld Andreasen, som med glæde vil hjælpe jer med hvilken
varmekilde som er bedst egnet til jeres bolig. De vil hjælpe jer med fuld diskretion.
Sidste år i februar stemte vi om værkets fremtid, 2/3 ønskede værket lukket ned og
at investering i biomasse ikke var den vej demokratiet ønskede.
Sagen har været længe undervejs og Borgmesterens ord om at denne sag skulle
behandles med speed og akkuratesse, har kun fremskønnet sagen lidt. Vi I
bestyrelsen kan kun beklage, at det tager så lang tid, at nå til den endelige
konklusion fra kommunen.
Men med tanke på alle de som kobler om til egen varmekilde, er der intet der tyder
på at folk har ændret mening angående værkets fremtid. Nogle har udtalt at man er
asocial når man kobler om til egen varmekilde, man kunne den anden vej også
påpege at det er asocialt ikke at respektere demokrati.
Derfor er tiden kommet, hvor man finder respekten for demokratiet frem og
indstiller sig på at værket lukker ned.
Bestyrelsen står klar med hjælp til alle som måtte ønske det, men det kræver at vi
ved hvem I er.
Alle beregninger udarbejdet af Dansk fjernvarme, DFP, samt energistyrelsen udtaler
at grundbeløbets bortfald vil generer kæmpe prisstigninger over hele landet, også
for de værker som allerede har skiftet om til biomasse løsninger.
Så at forvente at vi ville kunne få billige varmepriser ved at investerer kollektivt, når
alle andre som har mindre gæld end os, ikke kan, ja det giver ingen mening.
Jeg går ind for at hver især betaler den skat som ens indkomst berettiger, men at vi
fordi vi bor i Uggelhuse eller Langkastrup skal betale ekstra, blot fordi man i tidernes
morgen besluttede at området skulle udlægges til kollektiv opvarmning, det giver

ingen mening. Og lige så let som det var at ændre vores status til kollektiv, ja ligeså
let er det at ændre det tilbage.
Denne gang med saglige begrundelser som ”bedre for miljøet, privatøkonomien
samt den vigtige tilflytning for at holde byerne i live”
Slutteligt vil jeg gerne takke min bestyrelse, I gør et kæmpe arbejde,
Tak til revisor Peter Seeberg for din hjælp
Tak til Malene fra Microwa
Lars Jørgensen som står for driften
Dorthe Eppy for altid at stå klar som referent
Samt Claus Vogelius og David Schouenborg for juridisk assistance.
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