Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er at sørge for varmeforsyning til de ejendomme i Hornslet, der er tilsluttet varmeværket.
Forsyningen sker under hensyntagen til kommunens varmeplan og i overensstemmelse med den kontrakt,
der er indgået mellem Syddjurs Kommune og Århus Kommune om kraftvarmeforsyning fra Studstrupværket (VPÅ).
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets nettoomsætning udgør 20.189 t.kr. mod 24.215 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør
124 t.kr. mod 259 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.
Året 2014 blev, set i fjernvarme historikken, det varmeste år vi har oplevet til dato. Det viser med al
tydelighed, den mængde varme vi har leveret i året til vores forbrugere, og ligeledes på årsregnskabet, hvor
der i 2014 er der solgt 30.230 MWh mod 35.189 MWh året før. Årets varmekøb udgjorde 43.458 MWh
mod 47.742 året før, hvilket medførte et varmetab i 2014 på 30,4 % i forhold til 26,3 % forrige år.
Årets store opgave blev renovering og opdimensionering af Tingvej. Et projekt der blev meget omfattende
og langvarigt. En meget stor udfordring var at få trafikken afviklet i løbet af dagen, specielt som følge af
den tunge trafik. Trafikanternes tålmodighed blev sat på en hård prøve, men det lykkedes at få løst
opgaven. Fra bestyrelsens side, en stor undskyld til trafikanterne for de gener vi har påført jer, og til
beboerne på Tingvej en tak for jeres tålmodighed med vores ”rod” i denne lange periode. Efter ændringen
på Tingvej er der en markant ændring i vandstrømmen og trykforholdene. Nu er der en god sammenhæng i
nettets dimensionering, samt at vi fået en betydelig forbedring af isoleringen på rørene på denne strækning.
På centralen har vi renoveret pladerne i begge vekslere og samtidig udvidet med 30 plader pr. veksler. En
operation der skulle gennemføres, da det anbefalede udskiftnings-/ renoveringsinterval var overskredet.
Der er tale om højtryk på kraftvarmesiden, hvor særlige sikkerhedskrav skal opfyldes.
I foråret havde vi i en længere periode et konstant stort vandtab. Efter en omfattende og langvarig søgning
fik vi lokaliseret bruddet til en samling på en stikledning i et relativt nyt område på Præstegårdjorden.
Sidst på året har vi gennemført en anden større opgave, som omfatter en udbygning af ledningsnettet til
Nannas Vænge, hvor der bliver i alt 74 boliger. Første etape på 24 boliger er under opførelse.
I årets løb er vi blevet 14 flere forbrugere, så der nu i alt er 1.939 forbrugere (målesteder).
Vores udviklingsplaner om den fremtidige varmeforsyning er endnu engang bremset af myndighederne.
Ankesagen til Energiklagenævnet, vedrørende Energistyrelsens afvisning af projektansøgningen, blev en
klar afvisning af Energistyrelsens afgørelse. Energiklagenævnet anbefaler at vi udarbejder et nyt konkret
projekt og ansøger på ny. Vores tilknytning til kraftvarmen fra Varmeplanen er en aftale mellem Syddjurs
og Aarhus Kommune, som udløber ved udgangen af 2016, såfremt aftalen ikke fornyes. Kommuneplanen
indeholder et afsnit om rammer for lokalplanlægning af varmeforsyningen. Dette afsnit skal nu revideres,
og vi skal deltage i en undersøgelse om en mulig fælles varmeproduktion i den vestlige del af Syddjurs
Kommune. Planarbejdet påbegyndes i februar 2015.
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Aktiviteter for 2015
I 2015 fortsætter arbejdet med den fremtidige varmeforsyning.
Af renoveringer er der planlagt et par mindre strækninger, der har været utætte. Vi skal have målt og have
vurderet trykkapaciteten i den sydøstlige del af byen. Herudover er en ny stor lokalplan i området mellem
Eskerodsvej og Rodskovsvej i høring. Det vil utvivlsomt medføre en omlægning og forstærkning af
ledningsnettet.
Bestyrelsen takker for den gode indsats, der er ydet af personalet og alle medhjælpere i årets løb.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.
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