Slagslunde, d. 30 august 2020

Bestyrelsens beretning for varmeåret 2019/20
Vi er nu ved at nå til vejs ende med den nye varmepumpe (VP), som forventes at kunne levere op til 80% af
fjernvarmen i Slagslunde. VP skulle have været formelt afleveret til SFA i marts 2020, men under de ret
omfattende testkørsler, har der vist sig problemer med såvel styringen af VP, som utætheder i
ammoniakkredsløbet. Tjæreborg Industries (totalentreprenør) og Johnson Controls (lev. af selve
varmepumpen) har arbejdet hårdt på at løse problemerne, men bl.a. p.gr.a. corona-krise og nu sidst
sommerferie, er det først for nyligt, at vi har kunnet påbegynde den afsluttende 14 dages test, der skal føre
til den endelige aflevering.
Varmepumpen optager jo en bid af boldbanen ved skolen og undervejs i byggeriet har der også været
mindre gener for skolen. SFA har derfor i samarbejde med skolen opfyldt deres ønske om at få renoveret
løbebanen og den tilhørende springgrav. Dette er sket indenfor det samlede budget for VP.
Vi har tidligere fået generalforsamlingens bemyndigelse til at installere den nye VP indenfor en ramme på 8
mill. kr. Bestyrelsen er meget tilfreds med, at den samlede udgift for SFA holder sig indenfor denne ramme.
Udover VP, vil vi fortsat benytte os af såvel kedlen som gasmotoren, som anvendes ved spidsbelastninger,
vedligehold eller nedbrud på VP. Der vil også være situationer, hvor vi med fordel kan sælge el fra motoren
til nettet med god fortjeneste. Hertil kommer vores lille nedgravede varmelager, som kan oplagre
overskudsvarme til senere brug. Det er en rimelig kompliceret sag at styre disse fire varmekilder. SFA har
derfor indkøbt et nyt styrings- og overvågningssystem (SCADA) til at hjælpe med denne opgave og hertil
kommer, at vi kontraherer med firmaet Centrica om at starte og stoppe de forskellige varmekilder afhængig
af en række parametre som udendørs temperatur, gaspris, prisen for at købe el til VP, prisen for at sælge el
fra motordrift m.m.m., så vi hele tiden producerer den billigst mulige varme.
Som vi tidligere har meddelt, har vi kunnet sænke varmeprisen for det kommende varmeår med ca. 500 kr.
for det gennemsnitlige ”Slagslundehus” . Det skyldes især ekstraordinært lave gaspriser. Hvordan fremtiden
tegner sig, afhænger i høj grad af såvel gaspriser, som det kommende energiforlig, som dog sandsynligvis vil
betyde endnu lavere el-afgifter – og dermed lavere driftsudgifter for VP. Som Varmeværket ser ud nu, vil vi
således kunne udnytte både meget lave gaspriser og lave elpriser til VP. Så bestyrelsen ser med fortrøstning
på fremtidens varmepriser i Slagslunde.
I det forløbne år har der ikke været tilgang eller afgang af kunder til fjernvarværket, men her i
sommerperioden er 4 nye lejemål ved at blive etableret i Sognegården. Vi håber på flere nye kunder i
forbindelse med at oliefyr udfases i de kommende år og vi har derfor forlænget vores kampagnetilbud for
nye fjernvarmeaftagere.
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