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Generelle kommentarer
Indledning
Budgettet omfatter Revideret Budget for 2019 med forklaring af ændring i forhold til Revideret budget
2018 og realiserede tal for 2017.
Det reviderede budget for 2019 samt budgetoverslag for 2020-23 er udarbejdet med udgangspunkt i det
revideret budget 2018 samt realiserede 2017 og derfra tilrettet ud fra forventningerne til 2019. Køb og
salg af varme er baseret på seneste prognoser udarbejdet i efteråret 2018. Lønninger er fremskrevet med
2,0 % p.a. Øvrige poster er fastholdt på niveau med revideret budget 2019, idet inflationen forventes at
kunne opvejes med effektiviseringer. Afskrivninger fastlagt ud fra eksisterende anlæg samt investeringsforventningerne. Der er udarbejdet foreløbige varmepriser på baggrund af fremskrivningerne.
Budgetstruktur

VEKS

VEKS
Transmission

Køge
Kraftvarmeværk

Køge Fjernvarme

Tranegilde
Fjernvarme

VEKS Gasmotor
Solrød

Budgettet for VEKS omfatter områderne
• VEKS Transmission
• Køge Kraftvarmeværk (KKV)
• Køge Fjernvarme (KFV)
• Tranegilde Fjernvarme (TFV)
• VEKS Gasmotor i Solrød (VGM)
Budgetlægningen for VEKS sker separat for de 5 forretningsområder.
Ved ”VEKS” forstås i budgettet de konsoliderede tal for de 5 enheder.

Side 3

Budgetbemærkninger
VEKS Transmissions omsætning beregnes på baggrund af hvor mange omkostninger der er i året reguleret for over/underdækning tidligere år. Der budgetteres altid med at VEKS Transmissions resultat i
forhold til varmeforsyningsloven bliver 0,-., med mindre der skal tilbagebetales/opkræves over/underdækning.
Køge Kraftvarmeværk (KKV) producerer, udover fjernvarme til VEKS Transmission, også procesdamp til Junckers samt el til elnettet. KKV skal ”hvile-i-sig-selv”, og der budgetteres derfor med et
resultat på 0 kr. Eventuelle afvigelser bliver reguleret i den faste betaling fra VEKS Transmission således at årets resultatet i KKV hvert år bliver 0 kr. Der sker ikke direkte afregning fra KKV til Køge
Fjernvarme.
VEKS Gasmotor Solrød (VGM) sælger varme til VEKS Transmission til en pris svarende til Affaldsforbrændingsprisloftet. Indtægterne fra varmesalg og salg af el modregnes i øvrige omkostninger, og
det resterende beløb betales til Solrød Biogas som betaling for biogassen. Dermed er resultatet for
VGM hvert år 0,-.
Afsætningen fra VEKS Transmission til henholdsvis Køge Fjernvarme og Tranegilde Fjernvarme faktureres til variabel puljepris og med fast afgift som til øvrige kunder.
Varmeprisen for afsætningen i Køge Fjernvarme og Tranegilde Fjernvarme fastsættes på grundlag af,
hvad tilsvarende kunder kunne få varmen til ved brug af naturgas, fratrukket 10%.
Der er ikke indregnet omkostninger til garantiprovision hverken i budgetårene eller i overslagsårene.
Dette må dog forventes at blive aktuelt enten ved den forventede selskabsudskillelse (omdannelse til
A/S) eller i forbindelse med ny regulering.
Der er ikke indregnet konsekvenser af den kommende regulering/benchmarking inden for varmeforsyningssektoren, da disse endnu ikke er kendte. Det forventes, at selskaberne vil få de første indtægtsrammer i år 2021.
VEKS Transmission indfører fra og med 2019 månedsvariabel puljepris. Samtidig opdeles varmekøbet
hos affaldsforbrændingerne i en fast og variabel del. Ændringen laves for at give mere kostægte priser,
idet varmkøbsomkostningerne er langt højere om vinteren end om sommeren. Med en månedsvariabel
puljepris bliver den forskel tydelig i de salgspriser, som VEKS Transmission får.
VEKS Transmission blev af Energitilsynet dømt til at tilbagebetale forrentet indskudskapital for 22
mio. kr. VEKS har anket dommen til Energiklagenævnet, hvor der først forventes at kommen en afgørelse ultimo 2019. VEKS har anmodet om opsættende virkning indtil sagen er endelig afsluttet, og
primo december 2018 fået tildelt opsættende virkning og derfor tilbagebetales de 22 mio. kr. ikke som
tidligere udmeldt. For ikke at ændre på de tidligere indikerede priser til VEKS Transmissions kunder,
er der til gengæld afskrevet mindre på de varmeforsyningsmæssige værdier, så priserne ikke ændres.
Hvis VEKS ikke får medhold i anken til energiklagenævnet, skal de 22 mio. kr. til gengæld tilbagebetales i 2020 – denne eventuelle tilbagebetaling er ikke indregnet i budgettet.
Anlægsoversigten indeholder igangværende og forventede investeringer i perioden. I løbet af perioden
vil der komme nye projekter til, og listen er derfor kun et overblik over de projekter, der var kendskab
til ved budgetudarbejdelsen.
VEKS’ administration ønsker at lette administrationen omkring låntagning og har derfor i forbindelse
med det reviderede budget 2018 kun oprettet én byggekredit pr. forretningsområde og ikke en pr. projekt som hidtil. Denne praksis fortsætter i 2019, og der oprettes kun yderligere byggekreditter, hvis der
er tale om særlige forhold. Dette betyder at VEKS’ bestyrelse kun en gang årligt i forbindelse med
budgetlægningen skal godkende optagelsen af byggekreditter.
Side 4

Resultatoverblik samlet for VEKS

Se budgetbemærkninger under de enkelte forretningsområder nedenfor.

Side 5

Investeringsoverblik samlet for VEKS
Anlægsoversigten indeholder igangværende og forventede investeringer i perioden. I løbet af perioden
vil der komme nye projekter til og listen er derfor kun et overblik over de projekter, der var kendskab
til ved budgetudarbejdelsen. Der er pt ikke konkrete projekter efter 2021, og derfor er overslagsårene
2022+2023 ikke medtaget.

Detaljeret oversigt over hvert forretningsområde kan ses nedenfor.

Side 6

Resultatoverblik forretningsområder

VEKS Transmission

Bemærkninger til Revideret budget 2019
I 2019 er der ændret på fordelingen af, hvorledes affaldsvarmeomkostninger opkræves hos Transmissionskunderne. Hidtil er alle omkostninger opkrævet via den variable tarif, men fremover vil omkostningerne blive opdelt som alle øvrige varmekøbsomkostninger med en variabel del og en fast del. Det betyder, at der i 2019 flyttes ca. 150 mio. kr. fra variabel tarif til fast bidrag. Samtidig indføres en månedsvariabel pris på den variable tarif (puljeprisen), som afspejler hvor dyr varmen er i de enkelte måneder – med en billig tarif om sommeren hvor der er lille efterspørgsel på varmen og en højere tarif om
vinteren, hvor der er stor efterspørgsel på varmen, og hvor de dyrere produktionsformer må anvendes.
Variable omkostninger:
Ser man bort fra flytningen af de faste affaldsvarmeomkostninger, er de øvrige variable omkostninger
steget grundet stigende priser på biomasse. Det betyder, at den gennemsnitlige puljeprise stiger med
lidt over 4 kr./GJ til 68,19 kr./GJ. De kommende år forventes det, at puljeprisen vil være jævnt stigende som vist i bilag 4.
Faste omkostninger:
I 2019 opkræves der 22 mio. kr. mindre end der er omkostninger for. Det skyldes at VEKS Transmission er blevet dømt til at tilbagebetale tidligere opkrævet forrentet indskudskapital, som tidligere omtalt ovenfor. VEKS har fået opsættende virkning indtil sagen er afgjort i 2019, men idet den opsættende virkning først blev tildelt primo december 2018, har VEKS valgt at bibeholde de tidligere indikerede takster. Derfor afskrives der mindre på de varmeforsyningsmæssige værdier svarende til det der
evt. skal tilbagebetales i forrentet indskudskapital.
Driftsomkostningerne ligger meget tæt på det Reviderede budget 2018. I forhold til 2017 er driftsomkostningerne faldet med ca. 10 mio. kr. hvilket primært skyldes at VEKS i højere grad følger årsregnskabslovens principper og derfor anlægsføre flere omkostninger som tidligere blev ført som driftsomkostninger. Afskrivningerne er steget med ca. 18 mio. kr., som primært skyldes bio konvertering på
Avedøreværket. De kommende år afsluttes flere projekter på Avedøre, som vil betyde yderligere stigning i afskrivningerne og dermed det faste bidrag, som vist i bilag 4.
Side 7

Køge Kraftvarmeværk

Bemærkninger til Revideret budget 2019
Produktionen forventes at være lidt lavere i 2019 end i 2017 og 2018, på grund af nye producenter i
form af Amagerværkets Bio 4, ARC og CP Kelco. Derfor er omsætning og produktionsomkostninger lavere.
Drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne forventes at falde med 5 mio. kr. i forhold til revideret
budget 2018 og 2 mio. kr. i forhold til 2017, som dels skyldes en mere effektiv drift og dels skyldes
at man i højere grad følger årsregnskabslovens principper for at anlægsføre omkostninger.

Side 8

Køge Fjernvarme

Bemærkninger til Revideret budget 2019
Afsætningen forventes at blive 106.000 MWh i 2019 imod 102.000 MWh i Revideret budget 2018
og 82.293 MWh realiseret i 2017. Gaspriserne, og dermed salgspriserne i Køge, er steget meget i
2018 og derfor vil salgspriserne være 7 % højere i 2019 end i 2018. I forhold til 2017 er salgspriserne steget 13 %.
På trods af prisstigningerne på gas, er der stadig stor usikkerhed omkring den fremtidige økonomi i
Køge Fjernvarme, og prognoserne forudser store underskud de kommende år. VEKS’ administration arbejder på at finde løsninger, som vil skabe mere sikkerhed for projektet.

Side 9

Tranegilde Fjernvarme

Bemærkninger til Revideret budget 2019
Afsætningen forventes at blive 44.000 MWh i 2019 imod 40.500 MWh i Revideret budget 2018 og
37.778 MWh realiseret i 2017. Gaspriserne, og dermed salgspriserne i Tranegilde, er steget meget i
2018, og derfor vil salgspriserne være 7 % højere i 2019 end i 2018. I forhold til 2017 er salgspriserne steget 13 %.
På trods af prisstigningerne på gas, er der stadig stor usikkerhed omkring den fremtidige økonomi i
Tranegilde Fjernvarme og prognoserne forudser store underskud de kommende år. VEKS’ administration arbejder på at finde løsninger, som vil skabe mere sikkerhed for projektet.

Side 10

VEKS Gasmotor Solrød

Bemærkninger til Revideret budget 2019
Den samlede omsætning på el og varmesalg forventes at ligge på niveau med Revideret budget 2018
og det realiserede i 2017.
Driftsomkostningerne ligger ca. 2,2 mio. kr. højere end i Revideret budget 2018 og 2,6 mio. kr. højere end realiseret 2017. Dette skyldes primært en engangsbetaling på 2,1 mio. kr. vedr. servicekontrakten med motorleverandøren, når gasmotoren runder 30.000 driftstimer. Den samlede omsætning
fratrukket omkostningerne, betales til Solrød biogas som betaling for biogasleverancen.

Side 11

Investeringsoversigt forretningsområder

VEKS Transmission

Side 12

Øvrige forretningsområder

Bemærkninger til Revideret budget 2019
Alle større og/eller strategiske projekter skal godkendes individuelt af bestyrelsen, før projektet påbegyndes. At et projekt er med på oversigten, er således ikke ensbetydende med at det er godkendt,
men et udtryk for VEKS’ administrations forventning til omkostninger de kommende år. De projekter som kræver en særskilt bevilling før de påbegyndes, er afmærket i oversigten – de resterende
projekter anses som bevilget ved bestyrelsens godkendelse af budgettet.
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VEKS Transmission, fast afgift Revideret budget 2019 - Bilag 1
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VEKS Transmission, afsætning Revideret budget 2019 - Bilag 2

Side 15

VEKS Transmission, produktionsfordeling Revideret budget 2019 - Bilag 3
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VEKS Transmission, puljepris og fast afgift Revideret budget 2019 - Bilag 4
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