
                            SDR. FELDING VARMEVÆRK  

     FORMANDSBERETNING VED GENERALFORSAMLINGEN, D. 25/8 2020 

 

Er der sket noget i dette år (2019) ? 

Vi vil gerne undskylde at vi roder, længe, på Nørregade, hvilket jo dog er her i 2020, 

Men ellers, ja så har vi færdiggjort tilbygningen og spildevandsrensningsanlægget, 

og begge opfylder til fulde vore forventninger. 

Hos kommunen er de glade, da vi nu overholder udledningskravene, 

og vi/personalet er glade. 

Tilbygning, til ca. 3 mill, incl inventar. 

Spildevandsrensningsanlæg (1 mill) 

Begge holdt budgetter. 

 

 

Regnskabet er bestemt ok. Jan vil komme ind på det. 

Det jeg som formand også fæstner mig ved, er at vores nøgletal, også er ok. 

 

 

Vores vigtigste ”råvare” 

Personale Tonny, Stefan og Henrik, samt Benny (afløser nogle weekender).  

Arbejdsmiljø Intet at bemærke. Tilbygning har nu giver gode forhold 

OK. 

 

 

Flis: Flis, fra primært 2 leverandører. 

 

 

Ledningsnet:   Termografering, i januar 2019, og selv i 2020. Næste med drone. 

       Skovbrynet er nu med, med 2 forbrugere. 

        Mindre brud/rep.:  Nogle stikledninger 

        Ledningsrenoveringsplan (16 km hovedledning + 11 km stikledning). 

        hvis 40 års levetid., så udskift ca 400 m hovedledning om året, 

       Reparation Nørregade (50 m ekstra), i 2020 (Godt 2 mill. 1,5 henlagt)  

       Vandforbrug nu: Ca. 2½-3 m3 pr. døgn, dermed funder ca. 2. hvilket er ok. 

        

Målere     Lækovervågning på alle målere, hvilket der også skal være her fra 2020. 

 

Kedel 1     Ok 

Kedel 2     Mindre brud/rep, Ok, MEN under observation. 

 

Skorsten     CO.  OK 

Kedel 3 mm   Ok 

 

 

 

 

 



Miljø: 
 Miljøtilsyn  Foretaget i januar 2016. 

 

 Miljøgodkendelse Emissions-måling, CO målere. 

 

 Arbejdstilsynet  Ikke tilsyn i år.     

 

Spildevand       Ny spildevandsrensning (Keramisk filter) fra 1. januar 2020 

Grænsen på 3 my.gram/l har vi overholdt (nu under 1 my/gram). 

 

Slaggeaffald      Ingen problemer. (Grænse sum af PAH’ere 12 milligram pr. kg. overholdt). 

  Kører til RGS Nordic, i Hjøllund. 

 

 

SAMARBEJDE 

Samarbejde med andre   Samarbejdet med Troldhede kører godt 

  Samarbejde med Vandværket, vedr. gravearbejde og nogle vagter 

  Stor glæde af det gode forhold til både Kibæk og Sdr. Omme 

 

 

Og nu kommer vi endelig til det : 

Prisen for det år vi er i gang med, er uændret. 

Vil prisen stige i 2021. Måske  

 
Iflg. seneste varmeprisstatistik (januar 2020) er vi det 34. (38) billigste, ud af 383 (393), = 9% (10)%. 

Iflg. vores strategi skal vi ligge blandt de 15% billigste, og dermed højst nr. 57 (59). (Rådighedsbeløb) 

Kr. 10.475, ca. kr 14.000 i snit for et flisfyret værk. 

Lokalt er der Grindsted, Videbæk Filskov og Blåhøj vi ikke rigtig kan klare os over for. 

 

 

FREMTID 

Kapacitet/Energikilde Ok. Vi vurderer at med den nuværende udvikling 

bør der ikke opstå problemer/store ændringer det kommende år. 

Kedel 2 bliver (99,9% sikkert) til en varmepumpe 

(i slipstrømmen af Troldhede (8-10 mill.)). 

Vi tager nogle forberedende skridt på næste bestyrelsesmøde. 

 

Sænkningen af elafgiften til opvarmning. Varmepumper i oplandet. 

DFF er for. Vi overvejer (i evt. samarbejde med andre) 

 

 

Tak : 

Vi har som sædvanlig/igen i år oplevet et stort ansvar og engagement. 

Tak til Vandværket og Troldhede, for godt samarbejde 

Tak til Bestyrelsen for godt samarbejde. 

Og ikke mindst, Tak til Tonny, Stefan, Henrik og Benny, for endnu et godt år. 

 

 

Hermed vil jeg gerne takke for ordet. 

   


