Oplæg til Bestyrelsens forslag.
Vi i bestyrelsen har igennem de seneste år været i dialog med Odder Varmeværk, omkring
en fusion/sammenlægning med Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk.
Og parallelt med dette, har vi også set på, hvordan vi best selv ville kunne fortsætte som
selvstændigt varmeværk.
For - jo - for at foregribe dette spørgsmål - selvfølgelig kan vi godt forsætte som
selvstænding varmeværk, - men udover, at det så nok bliver med nogle andre ildsjæle i
bestyrelsen, så er det nu enstemmigt hele bestyrelsens klare overbevisning, at den bedste
løsning for os, - det er at gå sammen med Odder Varmeværk.
Jeg syntes, at vi har haft et godt og - og ja, temmeligt langt - forløb med forhandlinger.
Dem af jer som har fulgt med i nogle af de tidligere kapitler i historien, vil vide, at vi på et
tidligere tidspunkt sad både Odder Varmeværk, Boulstrup-Hov og GØF KVV ved
forhandlingsbordet. Men at da der under forløbet kom nogle nye regler om muligheder for
at lave små halmværks-fyringsanlæg for nogle værker -, så valgte Boulstrup-Hov at de
hellere ville være sig selv - og forlod de fælles forhandlinger….
Det behøver ikke være den store hemmelighed, at jeg (og nok også nogle andre), syntes
at dette ikke var den form for samarbejde og udfald jeg havde forventet.
Men, heldigvis har det vist sig at der - til sidst - sad nogle ganske fornuftige menesker
sammen ved forhandlingsbordet, - og da vi blev enige om ikke at sidde som modparter
over for hinanden, men i stedet kunne sætte os tættere sammen og arbejde på at finde
den bedste løsning for os alle, både på kort og lang sigt, - så gik det rigtigt godt med at
komme videre.
Så jeg vil faktisk godt sige tak for et godt og konstruktivt samarbejde med jer fra Odder
Varmeværk. Vi har været langt omkring i vores samtaler, og vi har begge måttet justere
lidt på hvad vi gerne ville, - hen imod hvad der så rent faktisk kunne lade sig gøre.
Med et gammel politisk udtryk kan vi vel sige, at vi nu har: “Det muliges kunst”.
Hvis vi går sammen med Odder Varmeværk, så skal der laves en del investeringer for at
koble os sammen. De investeringer skal både Odder Varmeværk og GØF selvfølgelig
være sikker på kan betale sig.
Hvis vi ingen gæld havde, og det ikke kostede noget at koble værkerne sammen, så kunne
vi nærmest bare gå sammen uden videre, og fra dag et bruge Odder Varmeværk priser og
vilkår.
Men vi har i GØF stadig en restgæld, som vi alle sammen hæfter for. Hvis vi sammenlægges med Odder Varmeværk, så er der nogle regler som sikrer, at den ene part ikke
kommer til at betale for den anden.
Sådan lidt på samme måde som vores priser fungerer idag. Vi er ikke en privat
virksomhed, som forsøger at skaffe overskud. Vi er ejet af os alle sammen, og al overskud
eller underskud går til os alle sammen.
Måden det kan sikres at Odder Varmeværk får betalt omkostningerne, - kunne være at vi
alle hver især, her og nu, betaler vores andel af restgælden og den nye investering.
Det vil ret sikkert give problemer for nogle, og det er så heller ikke nødvendigt.
For vi kan sikre på at omkostningerne bliver dækket over en periode, - uden at vi mærker
det -, hvis alle forbrugerne bliver i varmeværket i en periode.
Derfor har Odder Varmeværk sagt, at en betingelse for at vi kan gå sammen på de vilkår vi
har aftalt og investeringerne laves, det er - at der laves en forbliverpligt for os.

En forbliverpligt betyder ikke at man skal aftage al ens varme fra varmeværket. Men det
betyder, at man skal betale de faste afgifter hver år, men ikke at man er tvungen til at
aftage varme også. Man kan altså godt stadig have noget anden opvarmning også, hvis
man gerne vil det.
Vi har ikke forbliverpligt i dag, og skulle man ønske at udtræde som andelshaver, så har
dette kunnet lade sig gøre i mange år. Men reglerne for at udtræde er ca. de samme som
ved en sammenlægning: at den ene part ikke kommer til at betale for den anden.
Så hvis man ville udtræde idag, skal man f.eks stadig betale ens del af restgælden, og
derudover det som det koster at få frakoblet ens stikledninger fra hovedledningen. Det er
altså er ret stort beløb dette ender på, og bestemt uinteressant for de fleste...
Derfor har vi i bestyrelsen vurderet, at en sådan forbliverpligt kunne være en acceptabel
løsning, for både at slippe for at skulle betale et større beløb her-og-nu, og så samtidig
kunne få lavere varmepriser.
Men så i Energiaftalen fra juni i år, nævnes det at sådan en forbliverpligt, måske ikke
længere kan laves efter næste årsskifte. Vi ved ikke om det bliver sådan eller ej - (det er jo
politikere som skal bestemme sig).
Men hvis vi skal undgå at starte op på nye forhandlinger, eller gå helt i stå, så er det bedst
at komme videre her og nu.
Derfor har både Odder Varmeværk og GØF hver sendt et forslag ind til Odder kommune.
Odder Varmeværk et med teksten: Varmeprojektforslag for etablering af forsyningsledning
til Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk, og betinget af forbliverpligt.
Og GØF et om at få forbliverpligt.
Udvalget for Miljø-, Teknik og Klimaudvalget har så behandlet begge forslag i tirsdags, og
anbefalet at der bliver sendt videre, - og forslaget skal i byrådet 5. November.
Ingen, heller ikke os i bestyrelsen, bryder sig om at få noget trukket ned over hovedet, men i dette tilfælde er det altså nødvendigt for projektets gennemførelse, og heldigvis
giver det en række fordele, som alle bør være glade for...
Alternativet - altså hvis vi ikke går sammen med Odder Varmeværk det er, at så skal vi
enten ikke lave nye investeringer, og så acceptere at vores varmepris stiger ganske
væsentligt. - alene det at miste grundbeløbsstøtten kan fra 2020 udgøre ca 5000 kr pr
husstand.
Og hvis vi laver nye investeringer som biomasseværk, varmepumper, solvarme eller hvad
der ellers er af andre muligheder, så kommer vi til at investere et beløb meget svarende til
vores andel af forsyningsledningen.
Og så skal vi stadig stole på at politikkene ikke igen ændrer vores vilkår efter at vi har lavet
investeringen.
Så belært af erfaringen, så er vi af den overbevisning at en sammenlægning med Odder
Varmeværk er det bedste for os.
Og om lidt når I får de endelige tal og vilkår at forholde jer til, så tror jeg også at I kommer
til samme konklusion.
Vi kan på et kort vise, hvor det er tanken at rørledningen skal placeres.

Kort fra Odder Varmeværks projektforslag på forsyningsledning:

Røret kobles på en eksisterende central i den syd-østlige del af Odder.
Via en ledning - som kommer til at passere Randlev (hvilket de sansynligvis vil blive glade
for…)
Og så bag-om til Ørting og vores værk på Persievej.

OG så - endelig nogle tal…
Den nuværende varmepris i GØF for den “officelle standard forbruger i et hus på 130m2,
og med et forbrug på 18,1MWt” er således:

PRISEN SAMLET ER ALTSÅ : 15.949 KR

Odder Varmeværk arbejder med to priser. En for Odder By, og en for det nye område i
Saksild.
—
Aftalen vi har fået lavet med Odder Varmeværk, er at vi skal bruge samme vilkår for de
faste afgifter som i Odder - og i Saksild.
og det er 1250 kr. fast + 22,5 kr pr m2.
og forbrugsdelen bliver med en pris som i Odder, + 5 øre/kw + moms (= der er også den
samme, som nu anvendes i Saksild delen.)
— Disse ekstra 5øre + moms, kommer vi til at have i maks 10 år.
Derefter har vi helt samme priser og vilkår som i Odder By.
Opstillet så man kan se forskellen ser det sådant ud.

Prisen samlet med vores nye GØF/Odder priser er altså : 13.451 kr. - og forskellen er en
besparelse for standart huset på: 2.498 Kr pr år.

Prisforskellen og perioden kan også illustreres sådan:

De 10 år kan blive færre - men ikke flere - afhængigt af en række forhold, som gerne skule
blive afklaret i løbet af vinter/foråret.
F.eks.: hvad bliver den endelige pris ved licitationen på rørledningen, - skulle politikerne
finde på at frigive nogle af de overgangsmidler som de har sagt de vil - og kan vi fra GØFs
side skaffe endnu flere støtte kr, end vi allerede har gjort….
Grunden til, at vi ikke bare siger, at vi vil gå sammen umiddelbart efter beslutning om dette
på Generalforsamlingerne, det er bla. at vi fra GØFs side har haft succes med at kunne
skaffe en hel del tilskud og fordele, som vi har en formodning om godt vil kunne blive
endnu bedre.
Det er bla. tilskud som vi kan bruge alene, og nogle af dem kan vi også bruge sammen
med Odder Varmeværk. Men det er tilskud som Odder Varmeværk ikke selv kan få adgang
til, da de ikke er i puljen med kraftvarmeværker som os, der har mulighed for at søge disse
specielle puljer.
En del af aftalen med Odder Varmeværk er så bleven, at i det omfang at vi skaffer nogle
tilskud, så går disse tilskud fra den gæld som GØF indtræder i aftalen med.
Bla. derfor giver det mening at vente en tid på de tilskud som politikerne har sagt de vil
give, - men endnu ikke hvornår…
Vi har i GØF betalt rigeligt med skatter og afgifter igennem tiden, så lad os endelig få lidt af
dette tilbage, og forhåbentlig kunne reducere antallet af år hvor vi betaler ekstra for
varmen fra Odder.
Men intensionen er at starte alt op, som der kan samarbejdes om, hurtigst muligt, og også
gå videre med forsyningsledningen fra Odder til vores værk, - men vi venter bare med den
sidste del med en egentlig underskrift og sammenlægningen, til vi ved, at det bedste
tidspunkt er der.
Når de 10 år, eller måske mindre er gået, som falder varmeprisen til Odder By prisen - hvis
det var lige nu, så ville det være en reduktion på yderliger 1.131 kr, som altså i en periode
er forskellen på årsprisen på samme standart hus i Odder by og gl. GØF område.
Så kan nogle måske spørge om vi kan garantere at dette er den bedste løsning - i al
fremtid. Og til det kan vi godt sige, at så længe at der er politik og afgifter blandet ind i
vores fremtidige vilkår og varmepriser, så vil vi godt garantere, at ingenting er sikkert.

Men så er vi i det mindste en del af en meget større gruppe, som så får samme vilkår. Og
sammen vil vi lettere kune have økonomiske kræfter til at vælge de nye løsninger, som for
en periode bliver politisk favoriseret. Vi vil ikke længere være et lille værk med ca. 500
forbrugere, som bare kan bukke nakken, og sige “tak - for endnu en ny afgift”.
Så indstillingen fra vores bestyrelse, baseret på al vores erfaring, - hvoraf I har hørt bare
en del af, - det er altså at sige “ja” til de forslag vi fremlægger.
Nu er sådan en sammenlægning selvfølgelig en meget vigtig og alvorlig ting. Og både
økonomi og følelser kan godt blive blandet ind i ens tanker.
Så for lige at “komme ned på jorden” igen, så er her nogle næsten afsluttende ord:
Nogen siger, at når man går ind i et forhold/ægteskab - eller i dette tilfælde en
sammenlægning, så skal man gerne gøre det med hjertet.
Så derfor får I også lige denne udgave af en visning af vores samarbejde og måske
sammenlægning med Odder Varmeværk…

Inden jeg giver ordet tilbage til vores Dirigent, så vil jeg så også sige, at nu har vi godt nok
nævnt flere ting, som vi beder jer tage stilling til, men da vi i praksis ikke kan vælge til og
fra på enkeltdelene, så er det nok bedst at kun stemme 1 gang, altså om den samlede
pakke.
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