
                                                                                                                                                      
September 2017. 

Kladde til beretning. 
Solgt 30.575 mill. Kwh., fordeling:  20.958 til Auning og 9617 til Pindstrup. 

Forbrug halm;  10839 tons  ( sidste år 10895 tons ) 

Olie                ; 0  ton 

Træpiller       ; 0 ton 

Årets varmesalg er næsten en kopi af forrige år. Der er solgt nogle få hundrede Mwh.  mere i 
Auning medens leveringen til Pindstrup har været en anelse mindre. Det større salg i Auning 
skyldes bl. a. at der nu igen er kommet forbrug ved en af de større forbrugere, nemlig det 
tidligere Datagraf, som ved årsskiftet blev solgt til Scanpan. Dette har givet 3 plusser: Værket 
sælger lidt mere varme, de lidt misholdte bygninger og omgivelser fremtræder igen velplejede , 
og endelig er der flyttet arbejdspladser fra Syddjurs ti l Norddjurs ! 

I løbet af året er der tilkoblet 12 nye forbrugere, fordelt på 7 nybygninger + 5 oliefyrede gamle 
huse.  Lidt tilbage er det også gået, idet kommunen har købt Vestergade 10 og 12, som i disse 
dage er ved at blive revet ned for at gøre plads til Auning`s  ”Rutebilstation”.  Dog skal der  
senere opføres en ventesal/værelse hvor der så bliver et lille varmebehov, men nok ikke meget i 
forhold til de 2 gamle huse som rives ned.  Sidste års aftale med Super Brugsen om køb af 
overskudsvarme fra deres køleanlæg, har fungeret fint. I runde tal er der købt varme for 
10.000,- kr. 

I sommeren 2016 begyndte vi på renovering af gadenettet ved Ndr. Fælledvej. Vi startede fra 
østsiden med de ”nyeste” rør, som kun havde 52 år på bagen.  Ved at starte ”bagfra”, kunne der 
med det samme etableres forbindelse til hovedledningen ved Østervangs Allè.  På den måde 
kunne forbrugerne på denne del af Ndr. Fælledvej blive tilsluttet fra østsiden i takt med at de 
gamle rør blev fornyet.  Tilstanden på de gamle rør var dog overraskende god på det meste af 
strækningen, og kunne nok have holdt adskillige år endnu, men isoleringsevnen stod jo langt fra 
mål med de rør som anvendes i dag. En stor del af gravearbejdet er delt med Auning Vandværk, 
som også havde behov for udskiftning af vandledninger.  Vi nåede dog ikke hele strækningen hen 
til Fælledparken inden det blev for køligt til at vi kunne afbryde varmen i længere tid af gangen. 
Det resterende stykke er skiftet her i sommeren 17, så vi forventer at der går mindst 50 år inden 
der bliver behov for næste modernisering. Efterfølgende er vi gået i gang med rørene på 
Rolighedsvej, dette forventes afsluttet i indeværende måned.  

Byen udvikler sig stadig stille og roligt, ved Skovlunden er der tilsluttet 2 huse og flere grunde er 
byggemodnet i dette område som fuldt udbygget er planlagt til 36 parceller. I østsiden af byen 
er ”Porsbakkevej” blevet byggemodnet hen over sommeren, og opførelsen af det første hus er i 
fuld gang. Her bliver det til 29 huse i alt. 

Fra dagspressen fik vi først på året tudet ørene fulde om at forbrugerne nu skulle flåes på 
pengepungen igen ! .  4- 5.000 kr. pr husstand lød varslet.  Flere af vore forbrugere har  
kontaktet værket for at få raten sat op, så det hele ikke kom som en efterregning. Vi har så 
kunnet berolige dem med at der ikke kommer nogen prisstigning her i Auning. Det er kommunalt 



ejede varmeværker som har varslet og gennemført store prisstigninger efter at nogle gamle 
regler var blevet gransket på en måde, så det var muligt at få forbrugerne til at forrente 
værkernes egenkapital, og derefter senere anvende pengene til andre kommunale udgifter som 
ikke havde noget med varmeforsyning at gøre.  Her i Auning har vi fastholdt den lave pris, da 
værket jo som bekendt er forbrugerejet og KUN beskæftiger sig med varmeforsyning. Det viser 
at stort ikke altid er lig med  godt og billigt.  

Som nævnt ved sidste års generalforsamling er kapaciteten på værkets halmkedler ikke længere 
tilstrækkelig hvis det virkelig bliver vinter som i gamle dage. Vi er derfor i gang med at 
udarbejde lokalplan for et område på ca. 2,5 ha. lige sydøst for værket, hvor det er meningen at 
opføre et nyt halmfyret værk. Der er en omfattende stak papirer som skal velsignes af diverse 
myndigheder, men går det efter hensigten, skulle der gerne stå et køreklart værk inden 
udgangen af 2018. Dette er vigtigt, da værker  idriftsat efter denne dato skal opfylde betydeligt 
skærpede krav til udledning af NOX `er (kvælstof oxider), hvilket vil fordyre både etablering og 
drift af fyringsanlægget. 

Siden 2013 har vi leveret varme til Pindstrup Varmeværk. Da dette har fungeret meget fint, 
arbejdes der nu på at sammenlægge de 2 værker, således at Pindstrup Varmeværk opløses og 
efterfølgende lægges under Auning. For ikke at ændre nuværende varmepris i Auning, vil 
forbrugerne i Pindstrup en årrække skulle betale en lidt højere varmepris end forbrugerne i 
Auning. Prisen vil dog blive lidt lavere end deres nuværende. Ved sammenlægningen forventes 
der at være besparelser på  administration, forsikring, dagligt tilsyn og vedligehold  mv.   
Fusionen kræver dog godkendelse af begge værkers generalforsamlinger, samt ændring af 
vedtægter mv.  Dette forventes at finde sted her i efteråret. 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                  


