Kolding – 23.6.2022

ENDELIG - Dansk Fjernvarmes Handelsselskab – DFH
Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2022
Kære generalforsamling, kære andelshavere
Tak til jer, der har taget imod invitationen til at deltage i vores generalforsamling for DFH,
der nu igen afvikles som en fysisk generalforsamling her i Fjernvarmens Hus.
I 2021 havde vi behov for både en ordinære og en ekstraordinær generalforsamling for at
få selskabets vedtægter tilpasset vores nye forretningsområder. Det fik vi på plads selvom
vi måtte afholde møderne elektronisk på grund af Corona-restriktioner.
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Arbejdet med energispareordningen stoppede formelt med udgangen af 2020, og vi skulle
for sidste gang indrapportere energibesparelser i marts 2021. Det lykkedes til fulde. Siden
da har der været forskellige typer af opfølgende arbejde med besvarelse af henvendelser
fra Energistyrelsen og Forsyningstilsynet. Også for den del af DFH indsatsen er vi tæt på at
være færdige. Som det fremgik af perioderegnskabet fra august 2021 på den
ekstraordinære generalforsamling, så skulle vores økonomi for energispareordningen gå i
nul ved udgangen af 2021. Det lykkedes, bl.a. fordi vi tidligere i 2021 foretog en stor
tilbagebetaling på 12 million kr. til de daværende andelshavere. Så denne beretning er
sidste gang vi omtaler energispareordningen. Vi skylder dog de gamle andelshavere at slå
fast, at ingen bliver smidt ud. Det er op til selskaberne selv at melde sig over på de nye
ydelser eller helt forlade os. Alle er dog meget velkommen til at forblive i fællesskabet, og
vi vil fra sekretariatet kontakte de selskaber, som endnu ikke har besluttet sig.
Nu ser vi på nye aktiviteter og fremgang for selskabet.
Bestyrelsen har sammen med sekretariatet fået startet de nye ydelser og aktiviteter i DFH.
Vores hjemmeside på dfhservice.dk er omdrejningspunktet sammen med den nye ITplatform til sagsbehandling. Der er fin tilslutning fra fjernvarmeselskaberne og vi er nu
omkring 120 andelshavere, der har meldt sig på de foreløbigt tre ydelser.
2021 blev således et år med opbygning af den nye forretning og modtagelse af gamle og
nye andelshavere. Det er gået fint. Men det har også påvirket vores økonomi en hel del.
Investeringerne – som det ses i 2021-22-regnskabet - har været nødvendige for opbygning
af IT-platformen og de nye ydelser. De investeringer skal komme hjem igen med tiden og i
takt med at flere fjernvarmeselskaber tilmelder sig DFH og vores ydelser. Jo flere, der
kommer ind i fællesskabet, des hurtigere kan vi sænke priserne for alle.

Resultatet i den udsendte Årsrapport og den udsendte skatteopgørelse viser, at vi ender
2021-22 regnskabsåret med et underskud på 3,4 million kr. og som følge heraf en negativ
egenkapital på 1 million kr. Der er tre bidrag til dette resultat:
For det første har vi tilbagebetalt andelskapital fra det gamle DFH i 2021.
For det andet har vi april-marts som regnskabsår. Det betyder at en stor del af
de indtægter vi har modtaget fra medlemsselskabernes køb bliver
periodiseret, da de gælder for kalenderåret 2022.
For det tredje har vi afholdt investeringer til IT-platformen i 2021.
Konsekvensen er blevet en negativ egenkapital på lidt over 1 million kr.
For at dække både likviditetsbehov og have sikkerhed for selskabet har vi indgået en aftale
med Dansk Fjernvarme om en garanti på 3 million kr. så vi slipper for lån i bank eller
lignende.
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Der er lagt et forsigtigt budget for de kommende år, med årlig tilgang på 30 nye
medlemsselskaber, som viser, at vi senest i regnskabsåret 2023-24 får et positivt
driftsresultat, og senest i regnskabsåret 2025-26 har en positiv egenkapital. Men selv små
positive ændringer kan bringe os i mål hurtigere.

Vi gennemgår den samlede årsrapport senere på dagsordenen.

Vi har overvejet muligheden for at sænke priserne, men det er ikke ansvarligt med et
driftsunderskud. Vi skal ikke opbygge kapital, men har behov for at få egenkapitalen gjort
positiv. Derfor må vi vente et par år med at sænke priserne.
Fra bestyrelsen indstiller vi derfor til, at vores prisblad for ydelserne ikke ændres for
Basisydelsen, ikke ændres for Fjernvarmedeklarationen eller for GDPR administrationen. Vi
fastholder altså priserne uændret i 2023. For biomasseområdet har vi forslag om at ændre
på trappen for størrelserne på selskabernes kapacitet.

Formålet med DFH er at udvikle ydelser, der kan hjælpe fjernvarmeselskaberne i det
daglige.
Vi har startet med tre ydelser: Administration af biomasse, GDPR administration og
Fjernvarmedeklarationen.

Administration af biomasseområdet er en konsekvens af ny lovgivning om, at
fjernvarmesektoren skal dokumentere bæredygtighed for at kunne anvende biomasse. Vi
har hjulpet 47 medlemsselskaber med deres første indberetning her 31. marts 2022 og det
gik godt. Energistyrelsen er også tilfreds med at have os som god samarbejdspartner. Vi
har efter et udbud indgået aftale med Preferred by Nature om, at de foretager verifikation
og auditering. Også det gik godt. Der er en fin rapport i proces til at blive lagt frem på vores
hjemmeside.
Efter indberetningen har vi fået yderligere tilgang af tre selskaber, som beder om vores
hjælp med deres indberetning frem til en forlænget tidsfrist medio juni. Også det lykkedes
for os.
Vi forventer, at der over 2022 kommer en del flere fjernvarmeselskaber med under vores
biomasseydelse. Både fordi der er en del, som nu har prøvet førsteindberetning og kan se
behovet for at få hjælp. Og nok så vigtigt, så kommer der jo en hel del nye selskaber med i
ordningen fra 2023, når grænsen sænkes fra 5 MW til 2,5 MW for træflis og træpiller. De
vil alle være velkomne.
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For at rumme alle størrelser af værker og for at have en fair fordeling af omkostningerne
har vi fra bestyrelsen forslag med til generalforsamlingen om, at der for biomasse kommer
lidt flere trin på prisstigen. Det er jo fortsat hvile-i-sig-selv, så vi skal bare have vores
faktiske omkostninger dækket. Nogle havde foreslået at vi går fra MW indfyret effekt til
ton anvendt biomasse, men så skal vi ændre prisen hvert år, da der kan være store udsving
i anvendt mængde. Så vi fastholder kapacitet som grundlag for prissætningen.
Administration af GDPR og IT-sikkerhed. Her har vi en ydelse, der er i hård konkurrence på
et marked med flere udbydere. Vores styrke er, at løsningen er tilpasset
fjernvarmesektoren, og den er testet af jeres kolleger. Vi har tilknyttet en af landets
skarpeste profiler på området til sikring af den høje kvalitet – fra firmaet Conscient
Systems - vi har derved sørget for, at I medlemsselskaber lever op til de nyste regler, og
desuden har vi tilknyttet CyberPilot til ydelsen, så selskaberne også får undervist
medarbejderne i IT-sikkerhed.
Inden for GDPR området forventer vi også tilgang i år bl.a. fordi Datatilsynet har fokus på
netop forsyningssektoren i 2022. Vi har desuden indgået et samarbejde med DFP, således
at medlemsselskaber, der har brug for assistance med at få dokumentationen lagt ind i
systemet, kan få hjælp hos DFP. Hvis selskaberne har andre leverandører kan de
selvfølgelig få dem til at hjælpe.
Fjernvarmedeklarationen er jo startet i regi af Dansk Fjernvarme, men fra 2022 flyttet over
til DFH. Noget, der har været planlagt fra start. Vi har fået regnemaskinen bag
deklarationen flyttet ind på vores IT platform. Det giver medlemsselskaberne mulighed for

at få leveret flere fjernvarmedeklarationer over året, når der er væsentlige begivenheder.
Og det koster ikke ekstra. Så vi forventer, at endnu flere fjernvarmeselskaber vil benytte
denne gode service fra DFH, og de selv kan opfylde loven inden for forbrugeroplysning.
Reglerne bliver justeret fra Energistyrelsen. Fra 1 juli 2022 vil der være krav om at
Fjernvarmedeklarationen kommer på selskabernes hjemmesider. Og der bliver krav om, at
alle leverer en miljødeklaration som del af Fjernvarmedeklarationen. Oplysning om
procent vedvarende energi og brændselssammensætning er uændret. Fra nytår skal der
også indarbejdes et trafiklys RØD-GUL-GRØN for udledningen af CO2.
Alle disse ændringer har vi med det samme fået ind i vores portal, så selskaberne kan være
sikre på at alt er i orden. Et eksempel på den nye fjernvarmedeklaration kan allerede findes
på vores hjemmeside.

Bestyrelsen har sammen med sekretariatet og vores leverandør af IT-platformen, Tempus
Serva fra Birkerød, forberedt nye ydelser. For det første bliver der ny lovgivning om
Beredskab for fjernvarmesektoren, der træder i kraft i starten af 2023. Her vil vi være klar
med et relevant tilbud til op imod 300 fjernvarmeselskaber.
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Dertil kommer, at vi får etableret en Årskalender med alle datoer for indberetning til
myndighederne. Den vil være klar inden nytår. I får senere en gennemgang af de nye
ydelser.
Synlighed og kommunikation
DFH har på en række arrangementer og aktiviteter været synlige. Det gælder bl.a. Dansk
Fjernvarmes Landsmøde 2021 i Aalborg, Regionalmøderne og PULS arrangement. Den
skriftlige kommunikation har været med nyheder på danskfjernvarme.dk og dfhservice.dk,
udsendelse af mail og ikke mindst flere artikler i magasinet Fjernvarmen. På landsmødet
2022 i København vil vi igen være synlige. Sekretariatet prøver at kommunikere efter
princippet: Ring mere, skriv mindre – det giver de bedste dialoger.
Fra sekretariatet har vi været ude og besøge 10 medlemsselskaber. For det første for at få
en tilbagemelding på deres kundetilfredshed. Og derudover for at drøfte de nye ydelser,
om der er interesse for at arbejde videre med dem. Tilbagemeldingen er, at der er stor
tilfredshed og at selskaberne glæder sig til nye ydelser f.eks. inden for CO2-administration.
De nye ydelser skal nok komme i takt med, at vi får dem udviklet. Der bliver derfor flere og
flere argumenter for, at fjernvarmeselskaber benytter DFH.
Vores arbejde i DFH handler om at hjælpe store og små fjernvarmeselskaber til at være
lovmedholdelige og aflaste selskaberne fra noget af bureaukratiet pålagt af
myndighederne.

Vi har et nyt, travlt år foran os, både i bestyrelsen og i sekretariatet.
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for det gode samarbejde. Tak for jeres vilje til at være til
rådighed for endnu et år. Alle er klar til genvalg.
Og så vil jeg takke sekretariatet for den store arbejdsindsats og de flotte resultater.
Vi har for sjov skyld undersøgt på Google, hvor vi egentlig er ved søgninger. Og det ser flot
ud. DFH er nr. 1 når man søger på ”Fjernvarmedeklaration”. Nr. 2 når man søger på
”Biomassedeklaration” og desuden nr. 2 når man søger på GDPR og fjernvarme” kun
overgået af Dansk Fjernvarme. Det syntes vi er meget flot.
Så tak til alle, der har bidraget det seneste år.
Vi glæder os til et nyt spændene år for DFH.

Og med disse ord stiller jeg bestyrelsens beretning til debat for generalforsamlingen.
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