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Bestyrelsens beretning for året 2017 – 2018. 

 

Bestyrelsen har i varmeåret 01.07. 2017 til 30.06. 2018 bestået af Hans Otto Rasmussen som 

formand, Flemming Thing Rasmussen som næstformand, Peter Jessen som kasserer, Rene 

Kristensen som sekretær og Albert Vinther Krogh som Kommunens repræsentant. Suppleanter har 

været Allan Kristensen og Jan Pedersen. 

Rengøringen af kontoret varetages af Mikkel Stovby Galsgaard. 

Pasning af den tekniske drift, herunder bestilling af flis, varetages af ”Svalevang” v/Lars Sørensen. 

Regnskab, bogføring og kundeadministration er som tidligere udliciteret til DFF-EDB. 

Den daglige administration og kontakt til bank og myndigheder tager Hans Otto Rasmussen sig af. 

 

Efter vinteren kom et langt køligt forår. Det bevirkede, at varmeforbruget blev næsten som året 

før. I 2017-18 producerede vi ab værk 6628 MWh og solgte 4338 MWh. Tal, som ligger nær sidste 

års produktion.      

Kedlen har haft en udnyttelsesgrad på 92% og der er brugt 1563 t flis. 

Vi har i årets løb fået 2 nye tilslutninger. Velkommen til Østvangen 45 og 46.  

Der har været nogle få driftsforstyrrelser på kedlen, og vi har udført almindelig vedligehold på 

anlægget. Ledningsnettet er i god stand, fordi vi bestræber os på at holde vandkvaliteten i orden. 

 

Alle varmeværker er pålagt et vist antal MWh i årlig besparelse. Sidste år slap vores opsparede 

mængde op, hvorfor vi sluttede med at skylde 55 MWh. Besparelsen for 2017-18 er 216 MWh. 

Vi skal derfor i 2018-19 spare 272MWh. Vi har derfor tilmeldt os DFH (Dansk Fjernvarmes 

Handelsselskab) som vil købe, godkende og indberette til Forsyningstilsynet.  Vi skal bare betale. 

Prisen for køb af besparelser i år er 43,5 øre pr. kWh – altså 435 kr. pr. MWh. 

 

Taksterne i dette år er uændrede i forhold til sidste år. Prisen er derfor fortsat 480 kr. eksklusiv 

moms og 600 kr. inklusiv moms pr MWh. Fast bidrag og incitamentstarif er også uforandret. 

Tariffer og vilkår kan ses på www.baekmarksbrovarmevaerk.dk.  

 

I forsommeren besluttede vi at skifte bank, da Nordea fra september ville opkræver 0,5 % i rente 

af alt indestående over 100.000 kr. 

Vi har valgt Sparekassen Vendsyssel, fordi den ikke opkræver de omtalte renter og fordi de øvrige 

vilkår også er gode.  

 

 

http://www.baekmarksbrovarmevaerk.dk/
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I det kommende år har bestyrelsen følgende opgaver at tage sig af. 

Fornyelse af røggasanlæg. 

Røggasanlægger er fra værkets start 1995. Dets opgave er primært at rense røgen for skadelige 

stoffer og eventuelt at udnytte røggastemperaturen. Her i sommeren konstaterede vi, at anlægget 

ikke virkede, og at det ville blive alt for dyrt at reparere. For at kunne overholde miljøkravene har 

bestyrelsen besluttet at forny røggasanlægget med et posefiltersystem fra Justsen til en tilbudspris 

på 1.1 mio.  kr. Dette er en nødvendig investering for at kunne køre videre med varmeværket. 

Economiserdelen, som udnytter varmen i røggassen, har vi ikke medtaget, da den kun giver en lille 

gevinst i forhold til investeringen. Posefiltersystemet, som overholder gældende lovkrav, er i disse 

dage sat i produktion og vil blive stillet op så hurtigt som muligt. 

 

Fremtiden for varmeværket. 

Vi ved alle, at der er billig fjernvarme i Lemvig. Det skyldes primært, at der er store fordele ved at 

bruge biogas i produktionen. Flere har spurgt, om muligheden for en tilslutning til Lemvig 

Varmeværk. Under eventuelt vil vi orientere om de generelle betingelser for sammenlægning af to 

varmeværker. Bestyrelsen vil i nær fremtid holde et møde med Udvalget for Teknik og Miljø med 

henblik på et vurdere mulighederne fremover. 

 

Udskiftning af varmevekslere. 

Varmevekslerne i husene er fra 1995. Der har på nuværende tidspunkt været eksempler på 

defekte og dårligt virkende vekslere og en reparation kan let koste 2-3000 kr. De nye vekslere er  

mere effektive og vil være besparende for både forbrugeren og varmeværket. Bestyrelsen 

undersøger muligheder og vilkår. 

 

Til slut vil jeg takke bestyrelsen og medarbejdere for et godt samarbejde i det forløbne år. 

Særlig tak til vore kunder for tålmodighed og velvilje. 

 

Bestyrelsen for Bækmarksbro Varmeværk 

 

 

 

 


