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                                                     Beretning regnskabsåret 2015 – 2016 
 

Indledning: 

 

Driften af værket har været stabil i perioden med indkøring af vores nye varmepumpe og 

solvarmeanlæg og det har for 3. år i træk betydet et fald i varmeprisen. Referencehuset ligger nu med 

et årsforbrug på kr. 14.800. En sænkning fra kr. 19.370 sidste år svarende til en reduktion af 

varmeprisen på 23.6 %. 

 

Vores nye anlæg fungerer efter hensigten og der har kun været mindre tilretninger på det tekniske 

anlæg. Hvilket var forventeligt i forhold til, at det er første gang kombinationen med solvarme og 

varmepumpe er implementeret i et eksisterende kraftvarmeanlæg. 

 

Der er pr. 1. juli 2016 tilsluttet 368 forbrugere. Der har været en lille tilgang af forbrugere. 

 

Vi er kommet ud med et resultat efter årsregnskabsloven på ca. 0,8 mio. kr. og efter 

varmeforsyningsloven er der akkumuleret et overskud på 1,9 mio. kr. 

 

Den væsentligste årsag til det gode resultat, er overgangen til drift på det nye varmepumpe og 

solvarmeanlæg, samt at gasprisen og elprisen er faldet. Vi har desuden som en engangsforeteelse fået 

refunderet en CO2 afgift. 

 

Interessen for vores anlæg har været stor i fjernvarmekredse, og vi har haft en rundvisning ca. en 

gang om ugen i det seneste år. Den store interesse skyldes også Statens udmelding om en pulje på 55 

mio. til værker, der ligesom os, vil etablere større varmepumpeanlæg. Disse projekter der nu er 

igangsat forskellige steder. Vi søgte puljen, men fik intet tilsagn. 

 

Driften af kraftvarmeværket: 

 

Vi er blevet færdige med bygningen til sandfilteranlægget, der har en størrelse, så der er plads til 

udvidelse af anlægget. 

 

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

til rådighed. Grundbeløbet kører antageligt kun frem til og med 2018. Ophører det, vil det få 

indflydelse på varmeprisen. 

 

Igangværende tiltag/fremtiden: 

 

Vi producerer nu 65 % af varmen på varmepumpeanlægget og har mulighed for at øge produktionen 

yderligere med ca. 10 % hvis vi etablerer en 3. boring og optimerer anlægget. En 3. boring vil også 

give en større forsyningssikkerhed i forbindelse med et eventuelt nedbrud. 

 

Det er således planen at igangsætte ansøgning til kommunen om miljøtilladelse m.m. således at vi er 

klar til en udvidelse. 

 

Vi kører en kampagne i medierne med tilbud om gratis fjernvarmetilslutning for nye og eksisterende 

huse med anden opvarmning end fjernvarme frem til udgangen af februar 2017.  

 

 

 



Rye Kraftvarmeværk  A.m.b.a. 

 

Varmepris: 

 

Skanderborg Kommune godkendte ultimo 2015 regnskabet for 2014/15 samt budget og tariffer for 

regnskabsåret 2015/16.  

Budgettet for 2016/17, med indregning af de reviderede varmepriser, blev med virkning fra  

1. juli 2016 indmeldt til Energitilsynet. 

 

 

Tariffer pr. 1. Juli 2016: 

 

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

Forbrugsbidrag:    450,00/MWh  

Kapacitets/effektbidrag:    27,50 kr. pr. m
2
 boligareal op til 200 m

2
   

   13,75 kr. pr. m
2
 boligareal over 200 m

2
  

   13,75 kr. pr. m
2
 erhvervsareal 

   27,50 kr. pr. m
2
 institutionsareal 

 

Lavenergihuse efter BR 2015 kan i henhold til BR2010 får 50 % rabat på effektbidrag hvis 

lavenergiklassifikation 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: 

 

Varmeprisen er næsten halveret i forhold til, da det så værst ud i 2013. Dette er sket takket være at vi 

har fået landets grønneste kombination af solvarme og en højeffektiv grundvandsvarmepumpe: 

 

Projektet med grundvandsvarmepumpe og solvarmeanlæg har fået os 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 opvarmnings former og 

vi nu satser på en øget tilslutning til værket fremover.  

 

Til sidst en stor tak til værkets bestyrelse, suppleanter, driftsleder og afløsere, der alle 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 indkøring af det nye projekt.  

 

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

 

Gl. Rye d. 27. September 2016 
 


