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Ledelsesberetning Midtfyns Elforsyning

Formandens beretning
Som forventet fortsatte stigningen i den distribuerede mængde el fra 2015 i 2016. Stigningen blev
på 10%. Dette skyldes hovedsagelig Biogasanlægget i Heden, som blev idriftsat i 2015.

Engrosmodellen
Den 1. april 2016 trådte engrosmodellen i kraft i Danmark. Det betyder, at fremover vil kunderne
modtage en samlet elregning for forbrug, distribution og afgifter – uanset hvilken elleverandør, de
har valgt.
Formålet med engrosmodellen er at øge konkurrencen og sikre en mere enkel fordeling af ansvar
og roller på elmarkedet. Fremover vil det være elleverandøren, der opkræver alle afgifter fra
staten og nettariffer fra os og sender en samlet regning til kunden. Kunden skal derfor kontakte sin
elleverandør, hvis de har spørgsmål til deres regning, deres forbrug og f.eks. flytning.
Netvirksomheden (Midtfyns Elforsyning) er fremover ansvarlig for drift og vedligehold af
forsyningsnettet og fakturerer disse ydelser til elhandelsvirksomheden. Elleverandøren afregner
også elafgifter til netvirksomheden, der er ansvarlig for indbetaling af afgifterne til SKAT
Engrosmodellen er, udover at være en helt ny markedsmodel for elsektoren, et endog meget stort
IT-projekt det skal bringe mere end 100 selvstændige IT-systemer til at kommunikere med
hinanden. Engrosmodellen bygger oven på DataHub, som fra marts 2013 begyndte at samle alle
oplysninger om danskernes elforbrug et centralt og uafhængigt sted.
Under Engrosmodellen vil DataHub beregne og formidle grundlaget for afregning af ydelser til
markedets aktører.
Indførelsen af Engrosmodellen har ændret mange ting for Midtfyns Elforsyning, men vi er gået
positive ind i arbejdet og gør, hvad vi kan for at løse vores del af opgaven.
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Regulering af elforsyningen.
En ny elforsyningslov er en af anbefalingerne fra elreguleringsudvalgets arbejde. Den nye
elforsyningslov vil blandt andet ændre på den økonomiske regulering af netselskaber, og forventes
at skabe mere moderne rammer for elproduktion, herunder en tilpasset regulering af
kraftværkerne, der matcher nutidens marked.
Myndighederne vurderede, at det var urealistisk, at den nye lovgivning på hensigtsmæssig vis
kunne være på plads med effekt fra 1. januar 2017, og dermed også blandt andet
implementeringen af den nye regulering, som det ellers var planen. Det tager vi til efterretning, og
urealistiske planer skal selvfølgelig korrigeres. Men det skaber lige nu uvished om fremtiden, som
vi ikke håber komme Midtfyns Elforsyning og dermed kunderne til last.
Vi forventer nu at den ny lovgivning falder på plads i løbet af 2017, med effekt fra 2018. Vi følger
udviklingen i den nærmeste tid

Energispareaftalen:
Rammerne for energispareindsatsen frem mod 2020 er nu faldet på plads med den nye
Energispareaftale, der blev indgået den 16. december 2016. Aftalen trådte formelt i kraft ved
årsskiftet, men dækker hele forpligtelsesperioden 2016-2020. Hovedpunkter i aftalen er at
Elnetselskaberne har fået et lavere energisparemål, elektrificering prioriteres, og kravene til
dokumentationen, kvalitetssikring og myndighedernes kontrol er strammet betydeligt. Vi mener at
det er en fornuftig aftale som Dansk Energi sammen med Gas-og Fjernvarmebranchen har indgået
med ministeren.

Drift:
Samlet distribution af el i 2016 er 67 mio. kWh, hvilket er en stigning i forhold til 2015 på 10%.
Nettabet er opgjort til 0,43%
Der er i alt opsat 286 solcelleanlæg i forsyningsområdet, som i 2016 leverede 1,3 mio. kWh til
nettet.
Der blev i 2016 tilsluttet 44 nye kunder. Det gav et investeringsbidrag på kr. 0,5 mio.
Vi har afsluttet udstykningen af 19 parcelhusgrunde på Søndergård i Nr. Lyndelse.
Der er etableret en transformerstation på Kielbergvej i forbindelse med erhvervsudviklingen i
området.
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I forbindelse med etablering af tunnel under Svendborgbanen, den ny busterminal og bolig
byggeriet på Jernstøberigrunden, er en transformerstation flyttet og der er etableret nye
kabelskabe.
13 målere blev testet i statistisk målerkontrol uden fejl og 166 målere er godkendt i 2016.

Forsyningspligtselskab:
Midtfyns Elforsyning og Energi Fyn er blevet enige om, at Energi Fyn fremadrettet skal varetage
alle funktioner omkring salg af el til kunder, der i dag modtager Forsyningspligt-el fra Midtfyns
Elforsyning.
Nye regler på elmarkedet betyder, at forsyningspligten ophører i maj 2017. De kunder, der i dag
modtager Forsyningspligt-el fra Midtfyns Elforsyning, skal derfor fra maj måned have et andet
elprodukt. For at sikre kunderne den samme prissætning og de samme betingelser, har Midtfyns
Elforsyning indgået en aftale med Energi Fyn om, at kunderne, med mindre de ønsker noget andet,
fra maj måned vil modtage elproduktet KvartalsEl fra Energi Fyn.
Vi er meget glade for, at vi fremadrettet kan sikre vores kunder de bedste produkter og priser. Vi
har allerede i dag et tæt samarbejde, idet Administrationsservice Fyn, som er ejet af Energi Fyn,
både håndterer kundeservice og fakturering for os.
Skiftet vil ikke komme til at betyde ændringer for kunderne. Prissætning og betingelser vil være de
samme, som kunderne kender.

Samarbejder:
Der er mange synergier ved at dele administration med Ringe Fjernvarmeselskab, og vi
samarbejder så meget som muligt både administrativt som teknisk.
Vi er stadig tilfredse med vores samarbejde med Administrationsservice Fyn A/S om kundeafregning. Indføringen af engromoddellen har dog givet Administrationsservice Fyn A/S en del
udfordringer i 2016. En del kunder har ikke fået deres opkrævning rettidigt, og der er stadig
problemer med afregning af nogle solcellekunder. Der har været tilsvarende problemer i hele
landet, så det er svært at bebrejde Administrationsservice Fyn A/S. I 2017 vil Midtfyns Elforsyning,
som før omtalt, ikke længere sende opkrævning direkte til kunderne. Dette vil ændre samarbejdet
med Administrationsservice A/S
Energispareforpligtelsen blev også i 2016 varetaget af SE-Bigblue A/S, med hvem vi har et rigtig
godt samarbejde.
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Bestyrelsestur:
For at styrke samarbejdet i bestyrelsen, og for at kunne følge med i hvad der sker i branchen har
bestyrelsen sammen med bestyrelsen for Ringe Fjernvarmeselskab og medarbejderne været på
studietur til Nature Energys biogasanlæg i Heden.

El eftersyn:
Vi har et godt samarbejde med Arkitektfirmaet Arne Birk v/Søren Thomsen om eleftersyn, og i
2016 udførte vi 247 el eftersynsrapporter, igen en stigning i forhold til året før.

Ændringer i bestyrelsen:½
Næstformand Christian Busch er blevet udstationeret på Grønland frem til 2018. Bestyrelsen har
bevilliget ham orlov fra bestyrelsesarbejdet i den periode. Suppleant Johnny Poulsen er indkaldt i
stedet og Henrik Dalgaard varetager posten som næstformand til Christian igen er tilbage.
Jeg har nu været rundt om 2016 og lidt om forventninger til 2017, som også tegner til at blive et
spændende og udfordrende år. Vi ligger rimeligt i benchmarking, men tingene kommer ikke af sig
selv. Det kræver flid, indsigt, kompetencer samt et godt netværk og god ledelse for at løse
opgaverne. Personalet skal holdes ajour med udviklingen for hele tiden at være på forkant og de
skal være omstillingsparate. Jeg er overbevist om at vores ledelse og medarbejdere er godt klædt
på til udfordringerne i 2017.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Ringe Fjernvarmeselskab, samt de midtfynske
installatører og entreprenører for et godt samarbejde i 2016. Ligeledes tak for positiv dialog med
vores kollegaselskaber i hele Danmark.
Jeg vil slutte min beretning med at udtrykke en stor og varm tak til bestyrelsen, ledelsen og
medarbejdere for et rigtig godt og konstruktivt samarbejde og en flot indsats i 2016.
Poul Erik Jensen
Formand
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