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                                                     Beretning regnskabsåret 2014 – 2015 
 

Indledning: 

 

Driften af værket har været rimelig stabil i perioden, med færdiggørelse og indkøring af vores nye 

varmepumpe- og solvarmeanlæg. Indkøringen blev påvirket af at vi 9. januar havde et lynnedslag, 

der forårsagede betydelige skader på el-siden.  

 

Varmeprisen er sænket efter overgang til varmepumpe og solvarmedrift. Ved varmeårets 

begyndelse sænkede vi varmeprisen med ca. kr. 3.600 og efter indkøringen med yderligere ca.  

kr. 2.500. Fortsætter den gode udvikling, forventer vi at kunne nedsætte prisen yderligere i næste 

regnskabsår. 

 

Vores nye anlæg fungerer som det skal, og de forudsætninger og beregninger, der lå til grund for 

anlæggets effektivitet, holder. 

Ifølge Energistyrelsens ”Inspirationskatalog” har vi med 66% en flot Danmarksrekord i 

varmepumpedækningsgrad, efterfulgt af Skjern med 41% og med Bjerringbro på en 3. plads  

med 25%. 

 

Der er pr. 1. juli 2015 tilsluttet 365 forbrugere. Der har været en tilgang af forbrugere, herunder én 

ny stor kunde med 33 boliger (Østjysk boligforening). 

 

Vi er kommet ud med et regnskab med et overskud på 338.000 kr. Den væsentligste årsag er 

overgangen til drift på den nye varmepumpe og solvarmeanlæg, samt at gasprisen er faldet og vi har 

fået forhandlet nogle gode gaskontrakter. 

 

Interessen for vort anlæg har været stort i fjernvarmekredse, og vi har haft en rundvisning en gang 

om ugen i den seneste tid. Den store interesse fra andre fjernvarmeværker, skyldes bl.a. 

udmeldingen om en pulje på 55 mio. til værker, der som os vil etablere større varmepumpeanlæg. 

 

Vi havde indvielse i 2 omgange, den 2. marts med miljøminister Kirsten Brosbøl og borgmester 

Jørgen Gårde og den 20. marts var der åbent hus på værket for forbrugerne. Til begge 

arrangementer var der et stort fremmøde. 

 

Driften af kraftvarmeværket: 

 

Driften af værket har været stabil under omstillingen fra hovedsagelig motordrift til varmepumper 

og solvarmedrift. 

 

Vi har haft én ikke varslet afbrydelse af varmeforsyningen i forbindelse med lynnedslaget den 9. 

januar. De omfattende skader er udbedret og dækket af vores forsikring. 

 

Gasmotorerne kører nu i meget mindre omfang, men bibeholdes så længe vi får grundbeløbet for at 

stå til rådighed. Grundbeløbet kører frem til 2018. Når det ophører, vil det medføre en stigning på 

varmeprisen, som vi dog regner med delvist at kunne kompensere for i forbindelse med udløb af 

værkets oprindelige lån. 

 

Landskatteretten har truffet en afgørelse, der potentielt ændrer praksis for varmeværkernes adgang 

til refusion af CO2 afgift. Det undersøges p.t. om Rye Kraftvarmeværk er omfattet af afgørelsen. 



Rye Kraftvarmeværk  A.m.b.a. 

 

Igangværende tiltag/fremtiden: 

 

Den udmeldte pulje på 55 mio. til andre værker, der vil etablere større anlæg med varmepumper er 

kommet, efter vi har etableret vores projekt med EUDP tilskud. 

 

Vi overvejer at foretage en optimering af driften med en mindre udbygning af solvarmen og 

varmepumpen, og vil ansøge om at få del i puljen til projektet. Et projekt, der tidligst vil blive 

udført i 2017, under forudsætning af rentabilitet og evt. tilskud. 

 

Vores driftsleder Henning Lewandowski gik på pension ved udgangen af året, og driften overgik til 

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

 

Brædstrup har ansat maskinmester Kasper Rasmussen, der skal forestå den daglige drift af værket. 

 

Varmepris: 

Skanderborg Kommune godkendte ultimo 2014 regnskabet for 2013/14 samt budget og tariffer for 

regnskabsåret 2014/15.  

 

Budgettet for 2015/16, med indregning af de reviderede varmepriser, blev med virkning fra  

1. juli 2015 indmeldt til Energitilsynet. 

 

Tariffer pr. 1. juli 2015: 

Abonnementsbidrag:    3.125,00 kr. i fast bidrag pr. måler installation 

Forbrugsbidrag:    700,00/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 

 

Lavenergihuse klasse 2015 i henhold til BR2010 kan få 50% rabat på effektbidrag, hvis 

lavenergiklassifikationen er opnået uden anvendelse af supplerende varmekilder. 

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

Alle priser er inkl. moms. 

 

Bestyrelsens bemærkninger: 

Med gennemførelsen af projektet med grundvandsvarmepumpe og solvarmeanlæg er vi med på den 

grønne bølge i energisektoren med satsning på vedvarende, ikke fossile energikilder og 

nedbringelse af CO2 udledningen. 

Den sænkede varmepris gør os mere konkurrencedygtige i forhold til andre opvarmningsformer og 

vi forventer en øget tilslutning til værket fremover.  

 

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

ydet en stor indsats for at få tingene til at fungere, herunder det ekstra arbejde, der har været i 

forhold til arbejder, der er pågået i forbindelse med projektet.  

 

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

 

Gl. Rye d. 29. September 2015 


