
Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. 

 

                                                     Beretning regnskabsåret 2013 - 2014 

 

Indledning: 

 

Driften af værket har været stabilt i årets løb, på trods af de mange forandringer i.f.m. etableringen 

af solvarme- og varmepumpeprojektet.  

  

Varmeforbruget har, på grund af den milde vinter, været lavere end forventet, hvorfor vi har måttet 

tilbagebetale, hvad der i gennemsnit svarer til et á conto bidrag.   

 

Der er pr. 1. juli 2014 tilsluttet 354 andelshavere. Sidste år vedtog vi at give en gratis tilslutning af 

nye forbrugere frem til 30. juni 2014. 

Østjysk boligselskab har besluttet sig for at tilmelde sig fjernvarmen med 33 boliger på 

Hjarsbækvej. Byggeriet er i gang og vi forventer tilslutning i 2015. 

 

Vi er kommet ud med et regnskab med et større overskud. Den væsentligste årsag er, at gasprisen er 

faldet og vi har fået forhandlet os til nogle fordelagtige gaskontrakter.  

Prisen på den el vi sælger, er også faldet, og har i perioder været så lav, at der ikke har været 

økonomi i at køre på gasmotorerne. I stedet har vi kørt med kedeldrift og har således produceret 

mere varme på den forbrugte gas, men så uden elproduktion. 

 

Uroligheder i mellemøsten har i en årrække medført stigende energipriser. Det har ikke været 

tilfældet i det forgangne år.   

 

Driften af kraftvarmeværket: 

 

Vi har i årets løb haft 2 varslede afbrydelser af varmeforsyningen i forbindelse med ændringer af 

rørsystemet i værket. 

 

Problemer med motorerne er blevet afhjulpet og vi er færdig med udskiftning af varmemålere og vil 

fremover foretage hyppigere aflæsninger af forbruget, 

 

Igangværende tiltag/fremtiden: 

 

Det planlagte projekt med grundvandsvarmepumpe og solvarmeanlæg blev igangsat i foråret og vi 

optog et kommunekreditlån på 15.7 mio. 

 

Tilbygningen til værket stod færdig ved regnskabsårets afslutning og arbejdet med det tekniske 

anlæg forventes afsluttet inden vinteren sætter ind. 

 

Solvarmeanlægget kører som det skal, og vi nåede at få gavn af den gode periode med meget sol i 

løbet af sommeren. 

 

Varmepumpeanlægget er færdigt, men vi arbejder på at få vandet renset for jern, inden det kan 

igangsættes. 

 

Tiltag gennem året: 

 

Året har været præget af arbejdet med solvarme- og varmepumpeprojektet og vi har således ikke 

aktuelle planer for nye tiltag. Vi har ikke haft større vedligeholdelsesopgaver, men koncentreret os 

om projektet. 

 



Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. 

 

Vores driftsleder Henning Lewandowski går på pension ved udgangen af året og driften overgår til 

Brædstrup fjernvarme i henhold til en aftale vi indgik for et par år siden. 

 

Brædstrup fjernvarme har ansat maskinmester Kasper Rasmussen, der skal forestå driften af vores 

værk fremover. 

 

Varmepris: 

 

Skanderborg Kommune godkendte ultimo 2013 regnskabet for 2012/13 samt budget og tariffer for 

regnskabsåret 2013/14.  

Budgettet for 2014/15, med indregning af de reviderede varmepriser, blev med virkning fra  

1. juli 2014 indmeldt til Energitilsynet. 

 

Tariffer pr. 1. juli 2014: 

 

Abonnementsbidrag:    4.500,00 kr. i fast bidrag pr. måler installation 

Forbrugsbidrag:    762,50/MWh  

Kapacitets/effektbidrag:    27,50 kr. pr. m2 boligareal op til 200 m2   

   13,75 kr. pr. m2 boligareal over 200 m2  

   13,75 kr. pr. m2 erhvervsareal 

   27,50 kr. pr. m2 institutionsareal 

 

I forhold til tidligere har vi fjernet rabatten på institutioner så det er på linje med øvrige 

varmeværker. 

 

Nyopførte lavenergihuse efter BR2015 får stadig 50% rabat på kapacitets/effektbidrag. 

 

Afkølingsbidrag 2% af forbrugsbetaling per manglende grad i at opnå en afkøling på 22 grader. 

Alle priser er inkl. moms. 

 

På baggrund af igangsætningen af vores nye anlæg har vi foretaget en nedsættelse af varmeprisen 

på ca. kr. 3.600 for standard huset (defineret af Energistyrelsen). 

 

Bestyrelsens bemærkninger: 

 

Med gennemførelsen af projektet med grundvandsvarmepumpe og solvarmeanlæg står vi bedre 

rustet til fremtiden og følger den trend, der er i energisektoren med satsning på vedvarende, ikke 

fossile energikilder. 

 

Til sidst vil jeg rette en tak til værkets bestyrelse, suppleanter, driftsleder og afløsere, der har ydet 

en stor indsats for at få tingene til at fungere, herunder det ekstraarbejde der har været i forhold til 

arbejder der er pågået i forbindelse med projekt.  

 

Bestyrelsen for Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a.  

 

Gl. Rye d. 24. September 2014 
 


