
FJERNVARMEN I GL. RYE ER RUSTET TIL FREMTIDEN 
 
Ved den årlige generalforsamling i Rye Kraftvarmeværk var der ikke alene deltager-boom, men også bred 
enighed om, at værket har sat den rigtige kurs. Endda med et pænt forspring i forhold til andre 
kraftvarmeværker. 
 
Tekst og fotos: Ole Jeppesen 
 
Med omstillingen til grundvandsvarmepumpe og solvarme som primære produktionsmidler har Rye 
Kraftvarmeværk skabt grobund for kraftige fald i varmepriserne tre år i træk. Derudover har værket rustet 
sig til en fremtid uden naturgas, hvilket vil komme forbrugerne til gode de kommende år. 
 
Dette var et par af de budskaber, som blev luftet ved Rye Kraftvarmeværks velbesøgte generalforsamling i 
slutningen af september. 
 
Det emne, der fyldte mest – udover gennemgangen af regnskab og budget, var spørgsmålet om det 
kommende farvel til grundbeløbet. Grundbeløbet er et offentligt tilskud, som alle decentrale 
kraftvarmeværker i Danmark modtager, og som i Rye Kraftvarmeværks tilfælde beløber sig til 2 mio. kroner 
årligt. Tilskuddet bortfalder fra 2019, og hvis der ikke bliver opstillet modforanstaltninger, ender regningen 
hos forbrugerne. 
 
”Det kommer ikke til at ske,” siger formand Søren Frandsen og fortsætter - ”Dels forventer vi et politisk 
indgreb, en form for overgangsordning eller afgiftslempelser, som vil lette de økonomiske udfordringer. 
Dels har vi i bestyrelsen længe været i fuld gang med at gennemføre en række initiativer, som ruster værket 
yderligere til fremtiden, med eller uden offentligt tilskud,” understreger han. [se faktaboks] 
 
Fordelene ved overgangen til varmepumpe- og solvarmedrift har gjort, at Rye Kraftvarmeværk ligger lunt i 
svinget i forhold til andre decentrale kraftvarmeværker. En position, som bestyrelsen ønsker at fastholde: 
 
”Vi nægter naturligvis at indføre markante prisstigninger og dermed smide værkets flotte resultater på 
gulvet. Vi vil fortsat gøre alt, hvad der er menneskeligt muligt for som minimum at sikre et prisniveau 
omkring landsgennemsnittet – som det er tilfældet nu,” fastslår formand Søren Frandsen. 
 
Rye Kraftvarmeværks modtræk 
 

- Endnu mere varmepumpedrift. Etablering af ekstra to grundvandsboringer, én boring til yderligere 

fossilfri energiproduktion (giver yderligere besparelser via endnu mindre forbrug af naturgas), én 

ekstra boring som drifts-backup. 

- Større kundekreds. Flere og flere kobler sig i denne tid på den grønne fjernvarme i Gl. Rye, hvilket 

betyder, at der er flere om at klare de faste udgifter til forsikringer, afdrag på lån med videre. 

Bestyrelsen vil løbende have fokus på at sikre en fortsat tilstrømning af nye kunder. 

- Stor afskrivning. Rye Kraftvarmeværk har i flere år afskrevet væsentligt mere på værdien af 

anlægget, end værkerne har pligt til ifølge Varmeforsyningsloven. Det betyder på godt dansk ’at 

spare op’ – ikke i rede penge, men i værditab på anlægget. Altså kan Rye Kraftvarmeværk slippe for 

at afskrive så meget på anlægget senere hen, hvilket derfor vil påvirke regnskaberne positivt til den 

tid. 

Derudover forventer bestyrelsen fortsat, at der fra politisk hold etableres en form for overgangsordning, så 
effekten af grundbeløbets bortfald bliver mindre mærkbar for værkerne. Men uanset hvad vil ovenstående 
initiativer blive gennemført og få en konstruktiv effekt på økonomien fremadrettet.  
 
 
 
 



 
Fakta om grundbeløbet 
 
De over 200 større og mindre decentrale danske kraftvarmeværker har siden 2004 modtaget et tilskud – 
det såkaldte grundbeløb – for at stille el-kapacitet til rådighed for det samlede elnet. 
 
Tilskuddet er blevet givet som kompensation for, at kraftvarmeværkerne står standby for blandt andet 
vindmøllerne, der - som alle ved - producerer el, som vinden blæser. Altså er værkerne led i den samlede 
nationale forsyningssikkerhed. 
 
Grundbeløbet er konstrueret til at bortfalde med udgangen af 2018. Dette vil påvirke kunderne hos de 
decentrale kraftvarmeværker i hele landet, hvis der vel at mærke ikke foretages politiske og/eller lokale 
modtræk. 
 
I Gl. Rye beløber grundbeløbet sig til omkring 2 mio. kroner om året. 

 

”GRATIS TILSLUTNING”-KAMPAGNEN GIVER POTE! 
 
Mange borgere har takket ja til kvit og frit at blive tilsluttet det grønne energifællesskab i Rye 
Kraftvarmeværk. Og flere kommer hele tiden til. 
 
I skrivende stund har 14 oliefyrsejere sat sig for at udskifte den fossile varmekilde med byens grønne 
fjernvarme. Hertil kommer to husstande med elvarme. 
 
”Det er meget tilfredsstillende – og vi bliver hermed bekræftet i, at Rye Kraftvarmeværk er ved at have 
visket tavlen ren med hensyn til de hårde tider for år tilbage. Selvfølgelig glemmer ingen, hvor voldsomt 
varmeprisstigningerne dengang ramte hver enkelt husstand – men gudskelov kan forbrugerne se, at den 
grønne energiomstilling har bragt os tilbage på rette spor,” siger bestyrelsesformand Søren Frandsen. 
 
Gratis-kampagnen fortsætter til og med februar, så det er stadig muligt at komme med i fællesskabet med 
fri entré. 
 
”Vi har en forventning om, at særligt oliefyrsejerne vil vise interesse, fordi det nu er blevet ulovligt at 
installere nye oliefyrede anlæg. Vi har allieret os med Kurt Nicolaisen fra Brædstrup Fjernvarme, som gratis 
aflægger besøg og vurderer varmesystemer hos oliefyrsejerne med henblik på at konstatere, hvad der kan 
videreanvendes, og hvad der skal skiftes ud. Det synes vi selv, er et ret flot tilbud,” lyder det med et lille 
smil fra Søren Frandsen. 
 
 

KAMPAGNENS INDHOLD: 
 
GRATIS INVESTERINGSBIDRAG – normalpris kr. 16.250,- inkl. moms 
GRATIS MÅLERBIDRAG – normalpris kr. 3.750,- inkl. moms 
FEM METER GRATIS STIKLEDNING – normalpris kr. 3.750,- inkl. moms (evt. resterende ledning 
betales af forbrugeren) 
 
Særligt til oliefyrsejerne:  
GRATIS KONSULENTBESØG og vurdering af eksisterende varmeanlæg 
 
Andelsbeviset koster stadig kr. 600,- (ingen moms). Kampagnen løber frem til udgangen af februar 2017 


