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Bestyrelsens mundtlige beretning 2018, for Energi Ikast A.m.b.a.   

 

Indledning.  

 

Vi har igen haft en stabil drift med få driftsforstyrrelser på vores el, varme og 

fibernetleverancer.  

 

Vi har en sund økonomi samt rimelige priser på ydelser over for vores andelshavere. Vi 

vurderer vores serviceniveau som generelt tilfredsstillende over for både andelshavere og 

samarbejdspartnere. 

 

Jeg vil i beretningen komme omkring emnerne på denne slide: 

 Bestyrelsens primære indsatsområder i 2018 

 Orientering om driften i datterselskaberne 

 Et kig ind i den nære fremtid 

Bestyrelsens primære indsatsområder i 2018 

 

Bestyrelsen har holdt 6 bestyrelsesmøder i 2018 med fokus på følgende punkter: 

 Opfølgning på koncernens strategier herunder opdatering af handlingsplaner. 

 Kvartalsrapportering for vore selskaber. 

 Deltagelse i Dansk Energis møderække vedrørende ”God Selskabsledelse” 

 Deltagelse i Dansk Energis bestyrelseskursus i God selskabsledelse i energikoncernen. 

 Deltagelse i Ørsted’s styregruppe vedr. projektering af røggasprojektet på Herning 

Værket.  

 Lovliggørelse af flisanlægget i Engesvang. 

 Beslutning om etablering af en varmepumpe i Bording med efterfølgende EU-udbud. 

 

Vi fortsætter og justerer løbende på vore tætte strategiske samarbejder med en lang række 

øvrige midtvestjyske forsyningsselskaber.  

Som det fremgår af denne slide rækker det bredt omkring, og listen er ikke udtømmende. 

 

 Ikast Vandforsyning, (fjernaflæsning afregning og telefonpasning) 

 Ikast-Brande Spildevand, (bofællesskab, IT-drift og afregning) 

 Sunds Vand- og Varmeforsyning (adm. af afregningssystem, bogholderi, driftsvagt) 

 Sunds Elforsyning og Energi Hurup, (adm. af afregningssystem, driftslederansvar)   

 Grindsted og MES, (IT-drift) 

 Grindsted (Ny forbrugerweb) 

 TME, RAH, GEV, MES, RSK (fjernaflæsning) 

 Eniig Varme, (drift af varme transmissionssystem og administration af varmekontrakten med 

Ørsted) 

Vi vurderer fortsat at det er vigtigt, at vi deler omkostninger og erfaringer med andre 

selskaber i tætte samarbejder, som alle parter i samarbejdet har gavn af. 

 

Ud over disse samarbejder har vi fortsat et mere formelt ejerskab af selskaber, som løser en 

række fælles opgaver. 
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 Scanenergi, (elhandel) 

 Vestjyske Net, (ejerskab og drift af 60 KV elnet) 

 Effektmarked, (ejerskab og drift af regulerkraft anlæg) 

 Fiber Backbone, (ejerskab og drift af overordnet fibernet)    

 Samstrøm, (elhandel til privatkunder) 

Omkring samarbejder så valgte Thy-Mors Energi og Ringkøbing Amts Højspændings- 

Forsyning A.M.B.A., pr. 1. juli 2018 at fusionere deres elhandelsselskaber Thy-Mors Energi 

Elsalg A/S og RAH Elhandel A/S til selskabet Go’energi. Energi Ikast driver tilsvarende 

Samstrøm A/S i samarbejde med en række forsyningselskaber mere herom senere i 

beretningen. 

 

Orientering om datterselskaberne og andre kapitalinteresser. 

Jeg vil kort orientere om enkelte forhold i datterselskaberne. 

 

Økonomien i disse vil jeg overlade til et senere punkt på dagsordenen, blot vil jeg dog nævne, 

at de økonomiske resultater for året har været som forventet og tilfredstillende uden 

undtagelse. 

 

Energi Ikast Service A/S: 

Alle vore medarbejdere er ansat her. 

 

Vi har reduceret medarbejderstyrken fra 34 til nu 33 medarbejdere, og vi vurderer 

fortsat, at medarbejderne besidder de nødvendige kompetencer til at sikre en forsvarlig 

og optimal drift af Energi Ikast’s aktiviteter. 

 

Energi Ikast Service har i lighed med tidligere år på tilfredsstillende måde forestået 

administration og årsafregningen af elforbrug for Samstrøm A/S, varmeforbrug for 

Energi Ikast Varme, vandforbrug for Ikast Vandforsyning og spildevandsafgift for 

Ikast-Brande Spildevand m.fl.     

 

Driften af fjernaflæsningssystemet kører fortsat med høj og tilfredsstillende oppetid og 

leverer daglig læsningsdata af høj kvalitet. Vi har haft en del problemer med 

præsentationen af aflæsningsdata i forbrugerwebben, hvorfor der er taget beslutning 

om at lukke den nuværende forbrugerweb og erstatte denne med en ny løsning. Denne 

løsning vil blive en integreret del af Energi Ikast’s selvbetjening.  

 

Energi Ikast Service har også i 2018 serviceret Ikast-Brande’s gadebelysning i hele 

kommunen. Energi Ikast Service har etableret ny tidssvarende og energieffektiv 

gadebelysning på en række adresser i Ikast-Brande kommune til gavn for beboerne og 

miljøet.   

 

I 2016 blev der etableret en energirådgivningsfunktion for private, hvor vi tilbyder alle 

andelshavere et gratis besøg af vores energirådgiver. Dette tilbud er stadig populært, 

og vores energirådgiver besøgte i 2018 næsten 600 af vores andelshavere.  

 

Vores energirådgiver er i høj grad med til gøre Energi Ikast synlig hos vores 

andelshavere.  

 

 

Energi Ikast Varme A/S: 

Vi renoverer fortsat vort fjernvarmenet men dog i mindre omfang end tidligere år.  
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Vi kan se resultatet af de seneste års renoveringer ved, at vores tilførsel af spæde-vand 

til ledningsnettet er reduceret med ca. 30 % over de seneste 7 år, og antallet af 

pludseligt opståede lækager er faldet. Stigningen i tilførsel af spæde-vand i 2018 i 

forhold til 2017 skyldes en række ledningsbrud i marts og april 2018 grundet særlige 

driftsmæssige forhold.  

 

Vores kontrakt med Ørsted om varmeleverance fra Herningværket udløb ved 

udgangen af 2018. Til erstatning af den nuværende kontrakt blev der den 28. april 

2017 underskrevet en ny 15 årig varmeleveringsaftale, der også omfatter en 

ombygning af Herningværket. 

 

I henhold til den nye kontrakt ombygges Herningværket for ca. 200 mio. kr., som 

betales af varmeforbrugerne i Herning, Ikast og Sunds. Herningværket ombygges med 

røggaskondensering, hvilket betyder, at varmen i røggassen udnyttes, så værkets 

virkningsgrad stiger fra ca. 85% til 102%. 

 

Ombygningen af HerningVærket har været i fuld gang hele andet halvår af 2018.  

Billisterne på motorvejen har kunne se bygningen til vandbehandling tage form.  

 

Ombygningen forløber som planlagt og budgettet på de ca. 200 mio. kr. forventes 

overholdt uden problemer. 

 

Der skal lyde ros til Ørsted’s medarbejdere for god projektledelse og et godt 

samarbejde omkring projektet på HerningVærket.   

 

Vort flisanlæg hos STEA i Engesvang har også i 2018 kørt tilfredsstillende, hvilket 

har betydet en særdeles fornuftig lav varmepris for vore varmekunder i Engesvang.  

 

Vi er dog stadig udfordret af, at flisanlægget i Engesvang ikke opfylder 

projektbekendtgørelsens krav om positiv samfundsøkonomi. I 2017 udarbejdede vi i 

samarbejde med Ikast-Brande Kommune en dispensationsansøgning til 

Energistyrelsen, hvor der blev ansøgt om retlig lovliggørelse af flisanlægget med 

tilhørende ledningsanlæg.  

 

Vi forventede, at Energistyrelsen i løbet af 2018 ville træffe afgørelse i sagen med en 

forventning om, at flisanlægget lovliggøres. Dette er stadig ikke sket! I samråd med 

Ikast-Brande Kommune og vores advokat er det besluttet, at Energi Ikast Varme A/S 

udarbejder en ny partshøring, som indsendes til Energistyrelsen med henblik på at få 

afsluttet sagen. 

 

I fortsættelse af undersøgelse og projektering af en varmepumpe i Bording i 2017 og 

foråret 2018 blev det besluttet at etablere en luftkølet varmepumpe med idriftsættelse 

til oktober 2019. 

 

I december blev varmepumpeprojektet sendt i EU-udbud, og der er efterfølgende 

indgået kontrakter med tre leverandører. Den samlede entreprisesum udgør ca. 39,0 

mio. kr.  

 

Med en varmepumpe sikres en billig og miljørigtig varmekilde i Bording.  
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Vi har i bestyrelsen fokus på fortsat at fastholde en lav attraktiv varmepris, en høj 

andel af CO2 fri varmeproduktion og en grøn profil i hele vort 

varmeforsyningsområde. 

   

Ikast El Net A/S: 

Vi fortsætter med at udbygge og renovere vore elnet ud fra ønsket om en høj 

driftssikkerhed i vort elnet, og vi har fortsat en meget flot ”oppetid” på næsten 100%. 

 

Ved planlægning af udbygning og renovering af elnettet tages højde for den 

forventede elektrificering af vores samfund herunder en stigning i antallet af elbiler.  

 

Måleroperatøropgaven i Ikast El Net blev hjemtaget i 2016, og vi sender dagligt de 

fjernaflæste målerdata til Energinet.  

 

Fra 1. januar 2019 er Ikast El Net sammen med Cerius og Veksel, de tre første 

netselskaber i Danmark, hvor alle net-kunder kan få flexafregning. Flexafregningen 

betyder, at alle elkunderne kan købe og afregne el på timebasis. De private elkunder 

får således de samme muligheder, som erhvervskunderne har haft længe. Der er dog 

stadig meget få el-produkter, som bruger flexafregning som afregningsgrundlag. 

 

I efteråret 2018 har Forsyningstilsynets nye benchmark for netselskaber været 

genstand for diskussion og kritik. Kritikken er særligt gået på, at besparelseskravene 

til de enkelte netselskaber er for høje, og beregningen heraf ikke var retvisende. 

 

Ikast El Net A/S har på nuværende tidspunkt modtaget et effektiviseringskrav på 30 t. 

kr., hvilket ikke er ubetydeligt set i forhold til selskabets samlede drift og 

indtægtsramme. Indtægtsrammen udgør for 2018 14,4 mio. kr. 

 

Energi Ikast Fibernet A/S:  

Fibernettet udbygges løbende i takt med at nye boligområder etableres i Ikast og 

ejendomme renoveres.  

 

Der er fortsat en meget stabil teknisk drift af fibernettet. Der stilles løbende krav om at 

kunne levere høje hastigheder til alle forbrugerne, så derfor er der også i 2018 skiftet 

aktivt udstyr hos mange af vores forbrugere. Udskiftning af aktivt udstyr foretages af 

en lokal el-installatør, hvilket sikrer god og hurtig service.  

 

Altibox har sammen med os stadig stor fokus på at forbedre brugeroplevelsen, 

herunder kvaliteten af Wifi-signalet i den enkelte husstand.  

 

Vores tilslutningsprocent er stadig stigende, og vi har ultimo 2018 en 

tilslutningsprocent på ca. 49 % mod 47% ultimo 2017. Vi oplever stadig en stigning i 

kundernes efterspørgsel af hurtige og stabile internetforbindelser, blandt andet til 

streaming af TV.  

  

 

Energi Ikast Elhandel A/S: 

Energi Ikast har de seneste 4 år drevet Samstrøm A/S med binavnet Energi Ikast 

Elhandel sammen med række andre multiforsyningsselskaber. Selskabets formål er at 

sælge el primært i ejernes elforsyningsområde. 

 

Samstrøm A/S har i alt 24.000 kunder, heraf er 6.200 andelshavere i Energi Ikast.  
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Samstrøm A/S har fra 1. maj 2018 alene solgt miljøvenlige el-produkter. Samstrøm 

indkøber RECS certifikater svarende til den mængde strøm vi leverer. Vi er dermed 

med til at understøtte udbygningen af den vedvarende energi. 

(Renewable Energy Certificate System, som er et bevis på, at elforbruget er dækket af 

vedvarende energi) 

  

God selskabsledelse i Energikoncerner 

Dansk Energi har sammen med medlemmerne udviklet ”anbefalinger for god selskabsledelse” 

i forbrugerejede forsyningskoncerner. 

 

Energi Ikast har løbende deltaget i Dansk Energi’s møderække vedrørende god 

selskabsledelse herunder også i et 2 dages kursus i God selskabsledelse i energikoncernen. 

 

Energi Ikast har udarbejdet en afrapportering på anbefalinger for god selskabsledelse, som vil 

blive gennemgået under punkt 4. Fremlæggelse til godkendelse af Energi Ikast A.m.b.a’s 

årsregnskab med revisionspåtegning.  

 

 

Et kig ind i den nære fremtid 

Vi står over for en række spændende opgaver den kommende tid. 

 

Den længe ventede indførsel af motivationstariffen på varmeforbruget sker med virkning pr. 

1. maj 2019. Indførsel af den nye af afregningsform er nu endelig på plads. I ventetiden har 

vores energirådgiver besøgt mange varmeforbrugere, som har fået vejledning i indregulering 

af deres varmeanlæg, så de forventeligt kan afregnes uden tillægstarif. 

 

Som omtalt i sidste års beretning blev det såkaldte grundbeløb til decentrale 

kraftvarmeværker afskaffet ved udgangen af 2018. 

 

Afskaffelsen af grundbeløbet betyder betydelige stigninger i varmeprisen landet over, hvilket 

også har givet anledning til en del debat i mange medier.  

 

I Ikast/Bording stiger en standard forbruger fra 10.880 kr. i 2017 til 12.011 kr. og i Engesvang 

stiger en standard forbruger fra 8.617 kr. til 14.500 kr.  

 

En standard- forbruger er defineret som en forbruger med et hus på 130 m2 og et forbrug på 

18,1 MWh. 

 

Afskaffelsen af grundbeløbet betyder en stor stigning i forbrugsafgiften for forbrugerne i 

Engesvang, men fjernvarmen i Engesvang er stadig konkurrencedygtig sammenlignet med 

andre varmekilder og andre varmeforsyninger af samme størrelse i henhold til 

Forsyningstilsynets prisstatistik.   

 

Den 29. juni 2018 indgik regeringen med alle Folketingets partier en ny energiaftale, som 

sætter de overordnede rammer for energiselskaberne frem til 2030. Energiaftalen indeholder 

blandt andet 19,0 mia. kr. til investeringer i grønne energikilder. 

 

Jævnfør energiaftalen halveres elvarmeafgiften fra 30,7 øre/kWh til 15,5 øre/kWh i 2021, 

hvilket får stor betydning for muligheden for at producere billig varme på en eldrevet 

varmepumpe, som den vi opfører i Bording.  
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I løbet af 2019 færdiggøres projekterne vedrørende røggaskøling på Herning Værket og 

varmepumpen i Bording, klimavenlige investeringer for 75-80 mio.kr, som understøtter den 

grønne omstilling i overensstemmelse med den politiske dagsorden.  

 

Det er vores opfattelse, at mindre multiforsyningsselskaber stadig har en væsentlig rolle i den 

energipolitiske dagsorden til gavn for klimaet, lokalområdet og andelshaverne.  

 

Det vil således også være naturligt, at Ikast El Net ved lokal indsigt og dygtighed hjælper 

elbilerne på vej!      

 

Afslutning. 

Det var så de emner, vi har valgt at tage op i denne beretning.  

 

Jeg vil slutte med at sige tak til vore samarbejdspartnere og medarbejdere for et godt 

samarbejde i 2018.  

 

Også stor tak til mine kolleger i bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. 

 

Tak for opmærksomheden, jeg vil hermed overlade beretningen til generalforsamlingens 

behandling. 

 

 


