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Der har i det forløbne år været afholdt 6 bestyrelsesmøder, 1 budgetmøde samt 1 regnskabsmøde. Vi har i
lighed med tidligere år deltaget i driftsrådsmøder og formandsmøder, der omfatter de forbrugerejede
varmeværker i Århus og omegn.

Året der gik
Så der et meget specielt år, på grund af Covid 19 har vi afholdt de fleste af vores møder digitalt.
Budget for 2021 er godkendt af bestyrelsen på møde i december.
Regnskabet for 2020 er i februar forelagt og godkendt af bestyrelsen.
Vi kan i år glæde os over årsresultatet på driftsregnskabet, som udviser et overskud på 114.320,- kr. der
overføres til næste år.
Året har været lidt varmere end forudsagt ved budgetlægningen. Vi har i året solgt 23.690 MWh hvilket er
ca. 206 mindre end det seneste regnskabsår. Antallet af graddage er 2433,1 mod 2543,9 i 2019.
Vi har i lidt større efterbetalinger fra forbrugerne jf. Regnskabet på 565 t.kr mod sidste år 561 t.kr excl.
moms og færre tilbagebetalinger til forbrugerne på 783 t.kr mod sidste år på 1.410 excl. moms.
Historiske varmepriser:
2016/17 kr. 500 pr. MWh
2017/18 kr. 465 pr. MWh
2019. kr. 450 pr. MWh
2020. kr. 440 pr. MWh
Vi var desværre, pr 01.07.2020 nød til at hæve priser pr MWh til kr. 480

Dette skyldes en prisforhøjelse fra Affaldsvarme Århus.
I bestyrelsen er vi ikke tilfredse med ovennævnte, vi ser helst at prisen en stabil.
Vi har i budgettet for 2021 valgt at hæve prisen til 495 kr. pr MWh.
Bestyrelsens strategi:
Vi bestræber os på at være på forkant med udviklingen.
Vi går ikke på kompromis med de næstbedste løsninger.
Vi vil være økonomisk ansvarlige.
Vi benytter os af lovens mulighed for at udarbejde 5 års investeringsplaner.

Fremtiden:
Malling Varmeværk (MVV) er – i samarbejde med Affaldsvarme Århus (AVA)- ved at se på fremtidens
varmeforsyning i vores område. Klimadagsordenen og regeringens mål om “Grøn energi”. Som erstatning
for “sort energi” er en dagsorden og omstilling vi gerne vil være på forkant med. Både i vores egen Spids- og
reservelastproduktion, men også ved at samarbejde med AVA om deres omstilling.
Vi har etableret et egentligt projekt, hvor også Dinel og Aura deltager og projektet får støtte fra Århus
kommunes klimafond. Fra MVV deltager driftschef Jan Møller og Jan Brinck (næstformand) som
projektleder.
Projektet udarbejder forskellige scenarier, som vi ser de kan udspille sig i et perspektiv vi kalde MVV 2030.
Disse scenarier fremlægges i bestyrelsen, der på den baggrund tager beslutning om den forestående
omstilling.
Vi har en tvist med Domibolig, som i forbindelse med renoveringen af deres afd. 35 på Stenhøjgårdsvej skal
have omlagt fjernvarmeledninger. De mener vi skal afholde udgiften hertil, hvilket vi har afvist.
Domibolig har derfor anlagt en sag ved domstolene. Der er berammet retsmøde i foråret 2022.

Driften på værket:
Som nævnt de tidligere år kan man se at der virkelig vækstes i Malling, med udvidelser af boligområder
flere steder i Malling. Ud fra de nuværende planer Malling varmeværk er bekendt med, vil der indenfor de
næste 8 til 10 år blive en vækst med ca.1200 nye boliger i Malling.
I det forgangne år har der været en tilvækst på 85 nye forbrugere til Malling varmeværk.
I Malling syd, Serinedalen skulle de fleste af grundene i etape 1, 37 grunde være solgt, og der er stor
aktivitet med byggeri i området. Serinedalen etape 2, 40 grunde, fjernvarme arbejdet starter op i uge 14.
Malling Dampmølle, den gamle “Wixor” grund er i fuld gang med byggemodning, her skal opføres 52
lejligheder, spændende at se hvordan det tar’ sig ud, når det står færdigt.
I slutningen af året 2020 fik vi termograferet vort ledningsnet, og det viste nogle steder hvor der skal sættes
ind, ikke noget alvorligt men noget der skal graves op til og renoveres.
Ved Malling varmeværks veksleranlæg i Malling syd er der blevet opsat et mobilt oliekedelanlæg, dette er
for at sikre varmeforsyningen ved udfald eller brud på transmissionsnettet. Det er en midlertidig løsning og

der arbejdes på, at finde en permanent løsning hvor der er nedsat en projektgruppe der skal komme med
en løsning.
På Stenhøjgårdsvej er Domibolig i gang med genopbygningen, MVV har fremført varmerør til de første 20
boliger. Byggeriet pågår frem til sommeren 2022 og det bliver en glidende proces, hvor fjernvarmearbejdet
udføres i takt med udbygningen.
Vi arbejder stadig med udskiftningen af vores målerpark, som har været på “stand by” pga. Covid 19
pandemien og de restriktioner der har været ifm. med situationen. Det har givet tid til en del reparationer
og vedligehold på de to varmecentraler. På værket er der blevet malet gulve i vores kælder og en repos, og
loftet i kedelhallen er blevet repareret/udskiftet. I Malling syd er der blevet installeret et toiletrum som
personalet selv har udført.
Vi synes selv vi har formået at udnytte tiden på bedste vis, vi har efter den 28. februar 2021 genoptaget
målerudskiftningen hvor vi tager hensyn til de gældende restriktioner.
Sikkerhedsventilerne på vores kedelanlæg skal have en gennemgang/renovering som bliver udført i nær
fremtid, dette for at sikre funktionaliteten under drift af kedelanlægget.
Vores APL-linjer, som drifter vores trykmålinger i fjernvarmenettet, bliver nedlagt ultimo marts da de er
voldsom dyre at drifte. Vi har i stedet valgt en løsning der drifter på samme platform som vores målerpark,
som når det er installeret er uden udgifter til drift.

Vi vil fra bestyrelsen meget benytte lejligheden, til at sige tusind tak til alle medarbejderne for den store
indsats de har ydet i det helt specielle år vi har haft. De har formået, både administrativt og i marken, at få
værket til at køre uden problemer.
På bestyrelsens vegne
Torben Lokjær
Formand

