Ledelsesberetning
Selskabets væsentligste aktiviteter
Hornslet Fjernvarme's formål er at forsyne ejendomme med varme i Hornslet, tilsluttet varmeværket.
Forsyningen sker under hensyntagen til kommunens varmeplan, i overensstemmelse med kontrakten, der
er indgået mellem Syddjurs Kommune og Århus Kommune om kraftvarmeforsyning fra Studstrupværket.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets nettoomsætning udgør 23.562 t.kr. mod 22.037 t.kr. sidste år. Årets resultat skat udgør 3.380 t.kr.
mod 514 t.kr. sidste år. Året anses for et helt normalt år, set som fjernvarmeleverandør.
I 2016 blev der solgt 35.892 MWh mod 33.829 Mwh året før. Årets varmekøb udgjorde 49.487 Mwh
mod 46.801 Mwh året før, og der var et varmetab i 2016 på 27,5 % i forhold til 27,7 % året før.
I året blev indgået en aftale om den fremtidige varmelevering for de næste 10 år, med virkning fra 1.
januar 2017. Den nye aftale er tilpasset de ændrede afregningsvilkår i Varmeplanen, baseret på en fast
afgift og en variabel varmeleveringspris. Det indebærer, at varmen, produceret på Studstrupværket, i et
vist omfang påvirkes af el-markedsprisen. Studstrupværkets levetid udløber i 2030, og inden da skal der
findes en løsning på en alternativ varmeproduktion. Pt. er det uvist hvad vores rolle bliver i denne proces.
Udstykningsarbejder har fyldt meget i året løb. Langs Herredsvej, først på året etape 1 og nu til sidst
etape 2, til i alt 49 boliger. Nannas Vænge etape 2 til 24 boliger, og tilslutning af 23 rækkehuse på
Eskerodvej, samt tilslutning af ny og ældre boliger rundt i byen. Årets tilgang af nye andelshavere/
varmeforbrugere blev til 61 nye tilslutninger. Nu er vi i alt 2.046 forbruger.
Et større vandtab i året medførte et stort søgningsarbejde. Der blev fundet en del mindre læk,
hovedsagelig inde i boliger. En stor synder blev fundet på en stikledning på Engvej, hvor lækagen havde
direkte adgang til kloaknettet. Nu er vandforbruget stabiliseret igen.
Ved årets slutning blev den lille 2 MW kedel udskiftet med en ny 6 MW kedel, så nu er vi igen 100 %
selvforsynet i tilfælde af leveringssvigt fra Varmeplanen. Den gamle kedel var fra 1976 og fulgte med fra
det gamle værk på Egevej. Udskiftning af målerparken forløber planmæssig, hvor en tredjedel nu er
udskiftet/opgraderet. Arbejdet er planlagt til udførelse over en treårig periode.
Det nye kraftvarmeværk, som Varmeplanen bygger i Lisbjerg skulle have været i drift i 2016, men er
blevet forsinket. Det nye anlæg forventes tidligst i drift i foråret 2017. Det påvirker økonomien i
Varmeplanen meget negativt i 2016 og 2017, med en stigning i afregningsprisen.
Et sagsanlæg vedrørende ”Stavad afgiften” fra 1999, som Varmeplanen havde anlagt mod Skat, har langt
om længe fundet sin afslutning. Dommen faldt ud til Varmeplanens fordel. Hornslet Fjernvarme's andel i
tilbagebetalingen udgør 2,7 mio.kr. Et stort bidrag til at modvirke de stigende produktionspriser fra
Studstrupværket i de næste 3 år samtidig med, at der bliver plads til en mindre sænkning af varmeprisen.
Aktiviteterne for 2017
Projekter i 2017 udgør udskiftning af hovedledning på Eskerodvej, renovering af Banevej, udstykning til
30 rækkehuse på Eskerodvej. Etape 3 ved Herredsvej, etape 3 på Nannas Vænge samt en ringledning til
Eskerodvej kan blive aktuel sidst på året. Hertil kommer en planlagt udskiftning af 750 målere.

