Beretning Midtfyns Elforsyning
Driftsåret 2018
Sammen med Ringe Fjernvarmeselskab dannede vi den 1. september 2017 et nyt fælles selskab
”Midtfyns Energi A/S”.
Selskabet er nu kommet godt fra start, og det er nu navnet Midtfyns Energi som er synligt i
gadebilledet, på vores biler og på medarbejdernes arbejdstøj. Og det er Midtfyns Energi, der bliver
sagt i telefonen.
Dette første år med Midtfyns Energi har levet op til alle vores forventninger til at udnytte vores
kompetencer meget bedre og mere på tværs, at skabe et større sammenhold og
fællesskabsfølelse i medarbejdergruppen.
De to bestyrelser har også øget samarbejdet, bla. via den fælles bestyrelse i Midtfyns Energi. Dette
har givet en større indsigt i hinandens forretningsområder. Det har også resulteret i, at begge
bestyrelser sammen er ved at udarbejde kodeks for godt bestyrelsesarbejde.
Midtfyns Energi er fælles drifts- og administrationsselskab for Ringe Fjernvarmeselskab og
Midtfyns Elforsyning. Lige som de to moderselskaber er det et hvile i sig selv selskab, som ikke skal
genererer et overskud til ejerne. Det er derfor tilfredsstillende, at det første regnskabsår i
Midtfyns Energi stort set er gået i nul.
Elmarkedet
Midtfyns Elforsyning har nu haft rollen som rent netselskab under Engrosmodellen i 3 år. Det er i
dag vores opgave at drive og vedligeholde forsyningnettet, herunder at transportere strøm ud til
slutkunderne i vores netområde. Hertil kommer den helt store opgave med at måle forbrug og
eventuel produktion ved slutkunderne og at indsende disse data til den såkaldte Datahub, som er
det IT-system, der lagrer alle danskeres elforbrug og håndterer kommunikationen mellem
netselskaber og elleverandører.
Engrosmodellen er nu i en stabil drift, hvor vi via oplysningerne i Datahub, afregner
elleverandørerne for deres transport af strøm i vores net samt betaler elafgifterne til SKAT.
Indførelsen af Engrosmodellen har været en tung proces for alle aktører i elsektoren, men vi er på
plads nu, selvom vi stadig oplever, at modellen er svær at forstå for mange slutkunder.
Elmarkedet udvikler sig stadig hastigt. I disse år opsættes fjernaflæste målere ved alle elkunder –
en proces der skal være afsluttet med udgangen af 2020. Her har vi været på forkant med
udviklingen, idet Midtfyns Elforsyning etablerede fjernaflæste målere for godt 10 år siden. Når
fjernaflæste målere er sat op hos alle, vil det blive muligt at indføre flexafregning eller
timeafregning til alle kunder, som det næste. For elkunderne betyder timeafregning, at de kan få
el fra den nordiske børs, Nordpool Spot, time for time. På den måde kan der spares penge, hvis
strømmen bruges - for eksempel når det blæser meget. Samtidig gør vi noget godt for klimaet og

miljøet, da CO2-udslippet fra konventionel elproduktion typisk er størst i de timer, hvor
efterspørgslen topper.
Med timeafregningen på plads er banen kridtet op til de kommercielle aktører. Reglerne på
elmarkedet betyder, at det er elhandlerne, der skal sammensætte og introducere nye elprodukter
med forskellige priser hen over døgnet. Elhandlerne forventer, at prisaftaler med billig strøm på
bestemte tidspunkter, vil kunne stimulere kunden til at flytte noget af sit forbrug.
Midtfyns Elforsyning har fra den 1. april 2019 ændret i sine nettariffer, således at kunder, der er
tilsluttet direkte i en transformer, afregnes til en lavere nettarif. Satsen er godt 4 øre/kWh lavere
end den almindelige nettarif. Vi finder, at vi med denne ændring har fået en mere retfærdig
tarifmodel.
Regulering af elforsyningen.
2018 blev det første år med den nye regulering af netselskaberne. I den gamle regulering, som var
gældende i perioden 2004 til 2017, var vores indtægter bestemt af indtægterne i 2004, som
efterfølgende blev pristalskorrigeret og korrigeret for udviklingen i mængden af transporterede
kWh. Samtidig kunne Forsyningstilsynet beskære indtægterne på baggrund af resultaterne i den
årlige benchmarking af driftsomkostninger, hvor kun de allerbedste netselskaber undgik
reduktioner i indtægterne.
I den nye regulering er rammen for indtægterne bestemt af omkostninger i den foregående 4årige reguleringsperiode. Omkostningselementerne består af forrentning, driftsomkostninger og
afskrivninger. De foreløbige indtægtsrammer for 2018 og 2019 indikerer en ramme til Midtfyns
Elforsyning, der er på niveau med det gamle setup’s indtægtsrammer.
Ud over selve indtægtsrammen består reguleringen af en ny benchmarking på
driftsomkostningerne og en ny model for måling af kvalitet i leveringen, som måles ud fra
forskellige opgørelser af afbruddene i netområderne. På begge områder har Forsyningstilsynet
udviklet nye modeller og skærpet kravene til sektoren i en grad så brancheorganisationen Dansk
Energi på det kraftigste tager afstand fra Tilsynets tilgang til dets opgaver. Således dokumenterer
Dansk Energi, at den nye benchmarkmodel ikke er robust og ikke identificerer retvisende og
realistiske effektiviseringspotentialer. Om de øgede krav til leveringssikkerheden, tilkendegiver
Dansk Energi, at forsyningssikkerheden i dag er så høj, at den samfundsmæssige gevinst forbundet
med skærpede krav slet ikke modsvarer omkostningerne, der er forbundet hermed.

Drift:
Samlet distribution af el i 2018 er 76 mio. kWh, hvilket er en stigning i forhold til 2017 på 5%.
Nettabet er opgjort til 1,12%
Der er i alt opsat 331 solcelleanlæg i forsyningsområdet, som i 2018 leverede 1,3 mio. kWh til
nettet.
Der blev i 2018 tilsluttet 71 nye kunder. Det gav et investeringsbidrag på kr. 1,8 mio.
I 2018 har vi etableret 3 nye transformerstationer i Ringes industrikvarter, som følge af udvidelse
ved eksisterende kunder og tilslutning af nye kunder.
Af boligudstykninger har vi byggemodnet med elforsyningsnet til 12 grunde i Golfparken og 32
grunde i Bøgedalsvænget, i Ringe. Der er ved at blive etableret dobbelthuse flere steder i
forsyningsområdet, hvor vi er i gang med etablering af forsyningsledninger, det er på Engvangen
og Petersmindevej i Ringe samt Skovrevlgyden i Nr. Lyndelse.
Der har også været en del tilslutninger til det eksisterende net.
Sammen med Ringe Fjernvarmeselskab er vi ved at udarbejde et kodeks for godt
bestyrelsesarbejde. Vi har sammen besluttet at lave et ens kodeks, inkl. det fælles selskab
Midtfyns Energi. Vi har holdt et fælles kursus i kodeks for godt bestyrelsesarbejde, hvor også
bestyrelsen fra Midtfyns Vandforsyning deltog, samt en workshop, hvor vi kom langt med
arbejdet. I løbet af 2019 vil vi arbejde med emnet, så vi på næste generalforsamling kan
fremlægge resultatet.
Bestyrelsestur:
For at følge med i hvad der sker i branchen, og for at kunne styrke samarbejdet i bestyrelsen har
bestyrelsen sammen med bestyrelsen for Ringe Fjernvarmeselskab og medarbejderne været på
studietur til Lemvigh- Müller A/S, Centrallager i Odense.
Sideordnet aktivitet:
Midtfyns Elforsyning har i samarbejde med Arkitektfirmaet Arne Birk v/Søren Thomsen udført
eleftersyn i en del år. Men Elforsyningsloven giver nogle rammer for hvor meget sideordnet
aktivitet et netselskab må have. Bla. derfor er alt sideordnet aktivitet nu overgået til Midtfyns
Energi, og det er i fremtiden dette selskab, der udfører eleftersyn.

Afslutning:
Jeg har nu været rundt om 2018 og lidt om forventninger til 2019, 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 2019.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Ringe Fjernvarmeselskab, samt de midtfynske
installatører og entreprenører for et godt samarbejde i 2018. 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 2018.
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