1

MØLDRUP VARMEVÆRK
Bøgevej 1, 9632 Møldrup
Tlf. 8669 2100
moldrupvarme@vip.cybercity.dk

Beretning 2017
23. oktober 2017.
Efter generalforsamlingen 2016 konstituerede bestyrelsen sig :
Formand
Hans Bach
Næstformand
Mogens Lauridsen
Kasserer
Poul Erik Trier Pedersen
Sekretær
Hans Bach
Driften af værket er i 2016/2017 forløbet stabilt og godt uden de
store problemer.
Tværgade 2






Har fået en renovering
Vinduer i køkken og kælder
Radiator i stue - utæt
Tæppe i stue - pga. utæt radiator
Nedslidt gulv i gang udskiftet

Erhvervsvej 25
 En enkelt har vist interesse for køb af hal – men
har endnu ikke vendt tilbage
 Der er blevet ryddet op omkring hallen
 Scanflavour har fået lov at benytte dele af pladsen
til parkering, dog med den klausul at de skal være
forberedt på af flytte, hvis Varmeværket evt. skal
bruge pladsen til oplagring af materialer.
Nye forbrugere
 Der er kommet 3 nye forbrugere i indeværende
regnskabsår
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Brud på ledningsnettet
 Der har været et par småreperationer pga. brud
- Nørregade
- Ahornvej
Renovering af ledningsnet
 Grundet den kommunale kloak separering
 Skolegade
 Bøgevej
 Elmevej
Påbegyndt i det nye regnskabsår
Regnskabet viser et godt resultat for 2016/2017
 Kr. 1.481.315
 Tilbageført til forbrugerne, derfor kan vi holde den
samme pris pr kWh i regnskabsåret 2017/2018.
Prisstatistik december 2016
 Møldrup varmeværk var på dette tidspunkt den
billigste i Viborg kommune med en pris på et
standardhus på 130m2 og et varmeforbrug på
18,1MWh
 Prisen var – 9.311 kr.
El-tilskuddet bortfalder pr 1.januar 2019.
 Det vil betyde en stigning i varmeprisen
 Vi lavede en beregning ud fra budget 2016/2017
uden henlæggelser til Scanflavour projektet og
udelukkende kedeldrift.
 Prisen for et standardhus ville så stige til kr. 14.005
altså en stigning på ca. 50%
Projekt alternativ energi
 Projektet med genbrugs/spildvarme fra Scanflavour
er derfor en af vore mulige fremtidsløsninger.
 Der er også andre muligheder, som vi i bestyrelsen
skal have kikke på, hvis ikke Scanflavour projektet
lykkes.
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Hvam Varmeværk
 Hvam varmeværk har rettet henvendelse til Møldrup
Varmeværk om et evt. samarbejde/overtagelse af
Hvam varmeværk.
 De havde hørt om den mulighed, at der evt. ville
være mere spildvarme end Møldrup kunne aftage.
 Vi havde et par møder med Bent Stick fra Hvam
varmeværk og da vi ikke kunne give en klar
tilbagemelding om situationen med Scanflavur og
tidshorisonten for en evt. start på projektet, valgte
de at søge mod Ålestrup. For dem ville prisen
Ålestrup contra Møldrup være ca. den samme.
Projekt Scanflavour
 Jeg kan vel ikke komme uden om at vi igen skal vende
projektet uden at vi er komme længere end sidste år.
 Jeg kan huske, at jeg sidste år håbede, at jeg/vi kunne være i
gang med projektet, når vi skulle ses igen til
generalforsamlingen.
 Desværre må jeg skuffe jer.
 Klagen, over den ønskede byggehøjde på tanken på
Erhvervsvej 25, som sidste år blev sendt til Naturklagenævnet.
Afgørelsen, som jeg og AEA har rykket for et par gange i årets
løb og fået den besked, at en klage ved Naturklagenævnet
tager 1 år, også selv om jeg forklarede at vi i samarbejde med
Viborg Kommune skulle føre rør til projektet og VK skulle kloak
separere på Skolegade, som er et langt stykke af vores
rørføring.
 Nu er der gået et år siden klagen blev sendt afsted og så
kommer der et brev fra Nævnenes Hus med følgende
slutbemærkning –
 Nævnenes Hus forventer, at Planklagenævnet vil kunne
færdigbehandle sagen inden for 6 måneder.
 Også SKAT har trukket sagen i langdrag – det er blevet en
principsag for SKAT, derfor den lange behandlingstid.
 Skulle have været for skatterådet i marts 2017, men udsat
adskillige gange og seneste tidspunkt var august/september,
men er stadig ikke færdigbehandlet.
 Det er meget frustrerende for os i bestyrelsen og som jeg
tidligere nævnte, skal vi til at se os omkring efter andre
muligheder for at få en alternativ varmeproduktion.
o El dyppe koger
o Flis
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o Solvarme
o o Er grunden stor nok til evt. flis fyret værk, så kunne det
muligvis være en løsning
Har lige her til morgen fået svar fra AEA –

Hej Hans.
Vi har kun hørt, at Naturklagenævnet nu har videre sendt
naboindsigelsen Planklagenævnet.
Skat har behandlet de 4 forskellige forslag, som Scanflavour/ Ivan
Ibsen har stillet op.
Forslaget om udnyttelse af energi fra en economiser på Scanflavours
dampkedel fik status som spildvarme (det betyder, at energi udvundet
på economiseren, skal afgift belægges som frisk varme.)
Forslaget om udnyttelse af energi fra procesluft fik medhold. (det
betyder, at energi udvundet fra procesluften skal betragtes som
spildvarme, hvilket betyder at der skal betales ca. 33% af salgsprisen
som afgift.)
Den sidste udmelding, som jeg har fra Birger Abel er, at Scanflavour
skal ha mere styr på deres nye produktionslinje, inden de starter et
nyt energiprojekt op, men at ledelsen ser i positiv på ideen.
Med venlig hilsen
Uffe Lyng
Projektleder
E-mail: ul@aea.dk

 Det betyder at projektet stadig er rentabelt dog er det ekstra
supplement som energien fra en Scanflavours dampkeddel
ikke er rentabelt.
Tak til bestyrlse og ansatte for godt samarbejde i 2016/2017.
Hans Bach fmd.

