Baggrund for bestyrelsens strategi og målsætning i Farum Fjernvarme fra 2006 til 2015.

Forord
I begyndelsen af nullerne startede Fjernvarme Nord samarbejdet. Fra begyndelsen var dialogen
åben og positiv, men det skulle senere vise sig at være en konfliktfyldt oplevelse.
I Perioden fra 2006 blev der i nogle år arbejdet på en ny strategi, og den historiske baggrund er
mindre kendt af nyere bestyrelsesmedlemmer og repræsentantskabsmedlemmer. Derfor mener
vi, at der behov for at fortælle historien i de sidste ca. 12 til 14 år i kort form, uden for mange
detaljer og datopræciseringer.
Fjernvarme Nord Samarbejdet
I begyndelsen af nullerne sætter en række fjernvarmeselskaber sig sammen, for at optimere
forsyningen i Nord Sjælland ved at sammenkoble transmissionsnettet og bl.a. derved opnå
konkurrence på produktionssiden.
Følgende selskaber deltog mere eller mindre i samarbejdet:
Helsingør Forsyning
Hillerød Forsyning
Vattenfall
Nordforbrænding
Vestforbrænding
Værløse Varmeværk
Farum Fjernvarme
Af forskellige årsager trak Vattenfall, Nordforbrænding og Helsingør Forsyning sig forholdsvist
hurtigt ud af samarbejdet. I 2010 var vi til det sidste møde hos de resterende i ”Fjernvarme Nord”
samarbejdet og efterfølgende blev vi præsenteret for skriftlig aftale, som vi under ingen
omstændigheder ville underskrive. Vi kan desværre ikke refererer detaljer fra aftalen, fordi vi har
underskrevet en fortrolighedserklæring.
I gennem 2010 sender vi følere til Værløse Varmeværk om en evt. sammenlægning af vore
selskaber, men det havde ingen interesse. Vi beder derfor vor borgmester om, at sætte sig for
bordenden ved et møde, mellem værkerne primo september 2010, i et forsøg på starte
forhandlinger mellem de 2 værkers bestyrelser. Borgmester indkalder FF til et formøde ultimo
august, hvor det påpeges at mødet mellem værkernes bestyrelser ikke handler om en
sammenlægning. Derimod drejede mødet sig om, at vi skal afgive vor forkøbsret til
transmissionsledningen og indgå en aftale med Vestforbrænding I/S om varmelevering. Vi forlod
rystet mødet og var enige om, at vi ikke havde holdt møde byens borgmester, men derimod med
et bestyrelsesmedlem fra Vestforbrænding - derfor sendte vi afbud til mødet mellem de 2
bestyrelser.

Det stod helt klart, at vi geografisk var placeret i Vestforbrændings og Hillerød Forsynings
interessesfære og skulle presses ind i en monopolistisk forsyning, både med hensyn til
transmission og produktion.
Værløse Varmeværk indgår formentlig i et konsortium med Vestforbrænding og Hillerød Forsyning
og har derigennem ladet sig misbruge i pressedækket prisdifferentiering mellem Farum og
Værløse.
I 2012 fik vi oplyst en varmeprisstigning på 26%, hvilket vi måtte melde ud til vore andelshavere.
Samtidigt kunne man i Værløse se frem til faldende priser. Det kunne vore kunder naturligvis ikke
forstå, fordi vi får varme fra det samme steder. Det skulle vise sig, at stigningen ikke holdt vand de
efterfølgende år, man kan altid sende penge retur efter at have bragt Farum Fjernvarme i
miskredit ”for valg af leverandør”. Borgmesteren udtaler til Furesø Avis: ”Det ser mærkeligt ud”!
I Farum Fjernvarme kalder vi det ren chikane.
Vi har netop modtaget prognoserne for varmepriserne i 2015 fra Hillerød Forsyning. Prisstigningen
var i omegnen af 100%. Efter indsigelse er prisen næsten halveret. Årsag: ”Distraktion/tanketorsk”,
siger den erfarende og rutinerede medarbejder fra HF.
Vi trak os ud af ”Fjernvarme Nord” i 2010, det blev indledningen til en ny epoke, idet vi valgte at gå
selv. I dag har vi koncession på udvinding af geotermisk varme i Farum/Allerød og gennemført
seismiske undersøgelser med positive resultater. Vi har en byggegrund der giver mulighed for at
opføre et biomasse kraftvarmeværk og et geotermisk anlæg. Det har været en lang og tung
proces at nå de resultater, og vi har stadig udfordringer foran os.
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