Fjernvarme – en ren fremtid

INFORMATION TIL VORES
FJERNVARMEFORBRUGERE I FARUM:
På det netop afholdte valg til repræsentantskabet for Gruppe
1, som repræsenterer de private andelshavere, er det lykkedes en lille gruppe at vende op og ned på den kommende
sammensætning af repræsentantskabet, og derigennem den
fremtidige sammensætning af bestyrelsen i Farum Fjernvarme.
Bestyrelsen må selvfølgelig acceptere valgresultatet, men vi
finder det samtidig nødvendigt, med denne annonce, at informere vores forbrugere om de faktuelle fejlinformationer og
bevidste udeladelser af fakta, som denne gruppe har anvendt
i deres valgkampagne.
Gruppen har, i et trecifret antal hustandsomdelt flyvers, i to
omgange fremsat en række fejlagtige beskyldninger mod den
siddende bestyrelse, som vi finder os forpligtiget til at kommentere på, og dermed give andelshaverne mulighed selv at
vurderer de rette sammenhæng.
Man beskylder bestyrelsen for at have tabt en sag i Energitilsynet omkring vores retsmæssige krav til overtagelse af
transmissionsledningen, som forbinder vores varmeværk med
Hillerød og Værløse.
Denne sag er efter flere års besværlig sagsbehandling, og
med aktiv modstand fra en række store energikoncerner, nu
endelig, af Energitilsynet, blevet afsluttet i november 2014.
Afgørelsen indeholder Farum Fjernvarmes ret til overtagelse af
transmissionsledningen til en markedspris fastsat til 90 mio.
kr. opgjort pr. 1. juni 2006 med fradrag af alm. refusion, gældende fra nævnte dato og frem til endelig overtagelse.
Energitilsynets afgørelse har den faktuelle konsekvens, at
Farum Fjernvarme, med fradrag af den opgjorte refusion,
kan overtage minimum 2/3 eller hele ledningen for et beløb
på 5,2 mio. kr. eller derunder.
Farum Fjernvarme har, via vores advokater, efterfølgende
udtaget stævning imod de nuværende ejere for opfyldelse af
Energitilsynets afgørelse.
I den husstandsomdelte kampagne udelader man bevidst at
informere om de faktuelle konsekvenser for Farum Fjernvarme ved overtagelse af ledningen, idet der alene fokuseres på
prisfastsættelsen tilbage i 2006 på 90 mio. kr., men hvor sandheden jo er en helt anden, nemlig de 5,2 mio. kr.

Overtagelsen af transmissionsledningen er vigtig for Farum
Fjernvarme, først og fremmest fordi vores forbrugere, siden
1996 gennem deres varmeafregninger, har betalt til denne
ledning, hvorfor vi i Farum Fjernvarmes bestyrelse ikke ønsker
at forære dette aktiv, som udgør et tocifret millionbeløb, væk til
Vest forbrænding I/S.
Transmissionsledningen binder vores centraler sammen, og
fremadrettet vil den udgøre en væsentlig strategisk betydning
i fremtidige forhandlinger med de øvrige aktører i regionen, til
langvarig gavn for vores forbrugere.
Et andet angreb mod bestyrelsen er rettet mod vores varmepriser.
I den husstands omdelte flyvers anvendes der en sammenligning af priserne imellem Hillerød Forsyning, Værløse og Farum. Bestyrelsen anfægter ikke at vores anmeldte varmepriser
til Energitilsynet i Farum ligger på et niveau højre end de selskaber vi bliver sammenlignet med.
Det man undlader at informerer om er igen de faktuelle sandheder, idet man bevidst undlader at omtale de omkring 33
mio. kr. som forbrugerne de sidste 2 år har fået tilbagebetalt i
forbindelse med årsafregningerne.
Baggrunden for disse tilbagebetalinger har Farum Fjernvarme
informeret vores forbrugere om i forbindelse med de udsendte
årsopgørelser.
Bestyrelsen er fejlagtigt blevet anklaget for at have søgt om
boretilladelse i forbindelse med de igangværende forundersøgelser, for på sigt, at kunne udnytte geotermisk varme fra
undergrunden.
Igen en misinformation uden indhold fra gruppen. Bestyrelsen har ikke ansøgt om nogen boretilladelser, men ansøgt om
tilladelse til opførelse af et biomasseværk i overensstemmelse
med repræsentantskabernes enstemmige beslutning i 2014
om opførelse af et sådan værk.
Bestyrelsen håber med denne annonce, hermed at have
redegjort for de faktuelle forhold omkring indholdet af de
påstande som er anvendt i gruppens kampagne.
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