Til bestyrelsen for Ribe Fjernvarmeværk A.m.b.a

Forslag til behandling og afstemning på generalforsamling 10. april 2013 for
Ribe Fjernvarme A.m.b.a.
Alle fjernvarmeværker i Danmark indberetter deres priser til Energitilsynet
under Energiministeriet.
For at kunne sammenligne de enkelte fjernvarmeværker indberettes
forbrugerpris incl. moms for et standard enfamiliehus med et årligt forbrug
på 18,1 MWh.
Ribe Fjernvarme har her indberettet en forbrugerpris incl. moms på 16.897
kr. pr. 31.08.2012.
Ishøj Varmeværk er den billigste fjernvarmeværk med en sammenlignelig
forbrugerpris incl. moms på 7.156 kr.
Esbjerg Varme A/S har en sammenlignelig forbrugerpris incl. moms på 10.268
kr.
Ribe Fjernvarmeværk ligger nr. 279 ud af 430 værker.
13 fjernvarmeværker har forbrugerpriser incl. moms under 10.000 kr.
57 fjernvarmeværker har forbrugerpriser incl. moms under 12.000 kr.
Mange af de fjernvarmeværker, som er dyrere end Ribe Fjernvarmeværk, er
de
omtalte "barmarksværker", som er etableret med et for lille antal brugere
til, at værket er rentabelt og kan bære de foretagne investeringer med en
meget høj forbrugerpris til følge. Frasorterer man "barmarksværkerne" (som
måske aldrig skulle have været etableret, og har stavnsbundet deres
medlemmer, og gjort deres huse usælgelige) er det min opfattelse, at Ribe
Fjernvarmeværk ligger meget dårligt placeret - og endnu dårligere end den
allerede dårlige placering som nr. 279 ud af 430 værker ved frasortering af
"barmarksværkerne", som jeg antager, at Ribe Fjernvarmeværk ikke ønsker at
sammenligne sig med..

(1)
Kan bestyrelsen forklare for generalforsamlingen, hvorfor Ribe
Fjernvarmeværk ligger som nr. 279 ud af 430 værker. Hvad er det som andre
fjernvarmeværker gør bedre end Ribe Fjernvarmeværk ? Hvorfor kan fx Ishøj
Fjernvarmeværk levere opvarmning til et standardhus for 7.156 kr., når Ribe
Fjernvarmeværk for den samme ydelse skal have mere end dobbelt så meget,
nemlig 16.897 kr. ?
(2)
Hvordan arbejder bestyrelsen på en løbende forbedring af Ribe
Fjernvarmeværks placering på listen ?
(3) - til afstemning på årets generalforsamling:
Bestyrelsen pålægges årligt at forsøge at forbedre Ribe Fjernvarmeværks
placering på listen med mindst 10 positioner. Målsætningen er at komme
blandt de 25 billigste i Danmark. På årets generalforsamling skal det være
et punkt på dagsordnen, at bestyrelsen redegør for, hvor langt man er nået hvor mange pladser er man rykket frem på listen det seneste år ?; hvilken
placering man har nået; og hvilke tiltag man har tænkt sig at gøre det
kommende år for at forbedre sin placering, og dermed gøre varmeforbruget for
Ribe Fjernvarmeværks forbrugere billigere.
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