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Bestyrelsens mundtlige beretning 2021 for Energi Ikast A.m.b.a.   
 

Indledning.  
 

2020 vil blive husket for COVID-19 nedlukningen i marts 2020. COVID-19 pandemien har i 
2020 betydet en række vanskeligheder og udfordringer i hele samfundet herunder også for 
Energi Ikast.  
 
Mange virksomheder var nødsaget til at neddrosle deres aktiviteter og sende deres 
medarbejdere hjem. 
 
Energi Ikast har selvfølgelig også været ramt af følgerne af COVID-19 og sendte også en del 
af medarbejderne hjem umiddelbart efter den 11. marts 2020. Der blev arbejdet hjemmefra og 
en del af medarbejderne var på lønkompensation i en kortere periode.       
 
Vi må også erkende, at der er stor forskel på, hvor hårdt de forskellige brancher blev påvirket 
af COVID-19 nedlukningerne i 2020 og begyndelsen af 2021. 

 
På trods af COVID-19 pandemien har vi også i 2020 haft en god og stabil drift med få 
driftsforstyrrelser på vores el-, varme- og fibernet leverancer. Der har været stor aktivitet i 
byggeriet i 2020, hvilket har haft en stor positiv afsmitning på vores aktiviteter.   
 
I 2020 har Energi Ikast samlet investeret i alt 42,7 mio. kr. i varmeanlæg, elnet og fibernet, så 
2020 har igen været et år med stor investeringsaktivitet.  
 
Vi har en sund økonomi samt rimelige og konkurrencedygtige priser på ydelser over for vores 
andelshavere. Vi vurderer vores serviceniveau som generelt tilfredsstillende over for både 
andelshavere og samarbejdspartnere. 
 
Jeg vil i beretningen komme omkring emnerne på denne slide: 

• Bestyrelsens primære indsatsområder i 2020 
• Orientering om driften i datterselskaberne 
• Et kig ind i den nære fremtid 

Bestyrelsens primære indsatsområder i 2020 
 
Bestyrelsen har holdt 7 bestyrelsesmøder i 2020 med fokus på følgende punkter: 

• Opfølgning på koncernens strategier herunder opdatering af handlingsplaner. 
• Kvartalsrapportering for vore selskaber. 
• Deltagelse i Ørsted’s styregruppe vedr. røggasprojektet på Herning Værket.  
• Det fortsatte arbejde på lovliggørelse af flis anlægget i Engesvang. 
• Færdiggørelse af varmepumpen i Bording herunder opfølgning af mangler. 
• Drøftelser vedrørende åbning af fibernettet i Ikast. 
• Vurderinger vedrørende nye aktiviteter herunder salg af varmepumper til private 

husstande under tilskudsordningen. 

 
Vi fortsætter og justerer løbende på vores strategiske samarbejder med en række 
midtvestjyske forsyningsselskaber.  
Som det fremgår af denne slide rækker det bredt omkring og listen er ikke udtømmende. 
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• Ikast Vandforsyning, (fjernaflæsning afregning og telefonpasning) 
• Ikast-Brande Spildevand, (bofællesskab, IT-drift og afregning) 
• Samstrøm A/S (direktion og bogholderi) 
• Sunds Vand- og Varmeforsyning (adm. af afregningssystem og bogholderi) 
• Sunds Elforsyning og Energi Hurup, (adm. af afregningssystem)   
• Grindsted El- og Varmeværk (IT-drift og kundeportal) 
• TME, RAH, GEV, MES, RSK (fjernaflæsning) 
• Verdo Varme, (drift af varme transmissionssystem og administration af varmekontrakten med 

Ørsted) 

Vi vurderer fortsat, at det er vigtigt, at vi deler omkostninger og erfaringer med andre 
selskaber i tætte samarbejder, som alle parter i samarbejdet har gavn af. 
 
I sommeren 2020 har vi overtaget administrationen af Samstrøm A/S.  Energi Ikast Service 
A/S står for selskabets bogholderi, og der stilles direktion til rådighed ved Jørgen Mosegaard.   
 
Ud over nævnte samarbejder, har vi fortsat et mere formelt ejerskab af selskaber, som løser en 
række fælles opgaver. 
 

• Scanenergi, (el-handel) 
• Vestjyske Net, (ejerskab og drift af 60 K el-net) 
• Samstrøm, (el-handel til privatkunder) 

Ejergruppen bag Scanenergi har primo 2020 vurderet ejerstrategien for selskabet herunder 
fortsat ejerskab og et salg af selskabet. Der er enighed om, at ejerskabet i Scanenergi fortsat 
giver en række fordele, og at det strategisk er vigtigt at sælge strøm til mindre og større 
erhvervsvirksomheder både i og udenfor ejerselskabernes forsyningsområder.    
 
 
Orientering om datterselskaberne og andre kapitalinteresser. 
Jeg vil kort orientere om enkelte forhold i datterselskaberne. 
 
Økonomien i disse vil jeg overlade til et senere punkt på dagsordenen, blot vil jeg dog nævne, 
at de økonomiske resultater for året har været som forventet og tilfredstillende uden 
undtagelse. 
 
Energi Ikast Service A/S: 

Alle vore medarbejdere er ansat her. 
 
Vi har øget medarbejderstyrken fra 35 til nu 41 medarbejdere, og vi vurderer løbende, 
at medarbejderne besidder de nødvendige kompetencer til at sikre en forsvarlig og 
optimal drift af aktiviteterne i Energi Ikast. 
 
Energi Ikast Service har i lighed med tidligere år på tilfredsstillende måde forestået 
administration og årsafregning af elforbrug for Samstrøm A/S, varmeforbrug for 
Energi Ikast Varme, vandforbrug for Ikast Vandforsyning og spildevandsafgift for 
Ikast-Brande Spildevand m.fl.     
 
Driften af fjernaflæsningssystemet kører fortsat med høj og tilfredsstillende oppetid og 
leverer daglig læsningsdata af høj kvalitet. 
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Den nye kundeportal, som blev implementeret i 2019, er under stadig udbygning med 
nye funktioner, og det forventes nu, at kundeportalen er færdig implementeret i løbet 
af 2021. 
 
Det er nu også muligt at betale regningen fra Energi Ikast med MobilePay, som blev 
implementeret som betalingskanal ultimo 2020.   
 
Energi Ikast Service har også i 2020 serviceret gadebelysningen i hele Ikast-Brande 
Kommune. I efteråret 2020 var vedligeholdelsesarbejdet på gadebelysningen i Ikast-
Brande Kommune sendt i udbud og tidligere på året var udskiftning af alle lyskilder, 
der ikke var LED-belysning, ligeledes sendt i udbud. Energi Ikast Service gav tilbud 
på begge aftaler men tabte begge udbud. Begge udbud blev vundet af AURA i Viby til 
meget lave priser, og det er vurderingen, at begge kontrakter ikke var økonomisk 
attraktive for os.  
  
I 2016 blev der etableret en energirådgivningsfunktion for private, hvor vi tilbyder alle 
andelshavere et gratis besøg af vores energirådgiver. Dette tilbud er stadig populært, 
og vores energirådgiver besøgte i 2020 211 af vores andelshavere. 
 
I 2020 har vi også tilbudt termografering af andelshavernes huse, hvilket 25 
andelshavere har benyttet sig af.   
 
Vores energirådgiver er i høj grad med til at gøre Energi Ikast synlig hos vores 
andelshavere samt højne andelshavernes kendskab til varmeinstallationen og 
muligheden for at forbedre boligens isoleringsgrad herunder mulighederne for 
efterisolering. 
 
 

Energi Ikast Varme A/S: 
 

Vi har også i 2020 foretaget en opnormering af bemandingen på 
fjernvarmeledningsnettet. 
 
Opnormeringen skaber en fleksibilitet så vi fremadrettet vil kunne udføre en større del 
af de årlige renoveringsprojekter med eget personale, samtidigt med at vi 
vedligeholder og udbygger det øvrige ledningsnet, 2 faktorer der bidrager positivt i 
forhold til det generelle ledningsnets gennemsnitsalder og levetid. 
 
Det er meget vigtigt, at kvaliteten af det udførte ledningsarbejde er højt, da det 
påvirker ledningsnettets levetid og behov for reparationer væsentligt.   
 
Ombygningen af Herning Værket startede i andet halvår af 2018 og blev afsluttet 
ultimo august 2019 dog manglende udskiftningen af sugetræksblæseren. I sommeren 
2020 blev sugetræksblæseren udskiftet, og udskiftningen havde den forventede 
positive effekt på Herning Værkets drift. 
 
På Herning Værket arbejdes videre med NOx reduktions tiltag, og det forventes, at 
disse tiltag vil kunne sikre, at emissionerne kommer ned under de kommende 
tilladelige værdier. Gennemførelsen af disse tiltag vil blive gennemført under 
sommerrevisionen i juni med efterfølgende idriftsættelse og indkøring i efteråret 2021.   
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Flisanlægget hos STEA i Engesvang har også i 2020 kørt tilfredsstillende, hvilket har 
betydet en fornuftig lav varmepris for vore varmekunder i Engesvang.  
 
I begyndelse af 2020 tog vi direkte kontakt til Evida med henblik på at drøfte 
mulighederne for at få lovliggjort flis-anlægget i Engesvang.  
 
Der var en fælles forståelse af, at sagen var endt i et ”dødvande” hos Energistyrelsen, 
hvilket ingen af parterne havde interesse i. 
 
Der var enighed om at beregne samfundsøkonomien efter nye regler for at se, om der 
kunne beregnes og dokumenteres positiv samfundsøkonomi, og hvis det var tilfældet, 
så sende projektet til fornyet sagsbehandling og eventuel godkendelse hos Ikast-
Brande Kommune. 
 
Ikast-Brande Kommune godkendte i december 2020 projektforslaget, og dermed 
sluttede en lang og bekostelig sag for fjernvarmeforbrugerne i Engesvang.     
 
Varmepumpen i Bording blev afleveret og ibrugtaget ultimo 2019 efter test. Der 
udestod dog primo 2020 en række mangler og driftsoptimeringer, som skulle 
afhjælpes sammen med leverandøren Solid i løbet af foråret 2020. 
 
Solid har stået for driften af varmepumpen i hele 2020, da den endelige aflevering af 
varmepumpen ikke har kunne finde sted grundet mangler og uenigheder vedrørende 
varmepumpens varmevirkningsgrad. 
 
Vi er i tæt dialog med Solid omkring den endelige aflevering af varmepumpen 
herunder mangler. Sammen med Solid er det besluttet at inddrage Teknologisk Institut 
til at fortage en uvildig test af anlæggets varmevirkningsgrad. Det forventes, at 
aflevering af varmepumpen kan ske i løbet af første halvår 2021.   
 
I efteråret 2020 blev det besluttet at nedsætte tilslutningsbidraget for et parcelhus til 
fjernvarmenettet til 18.125 kr., hvilket er mere end en halvering af den tidligere pris.  
 
Nedsættelsen af tilslutningsbidraget er sket som en følge af øget konkurrence fra andre 
varmekilder blandt andet varmepumper og en genberegning af den faktiske kostpris 
for en tilslutning. Vi vil fremadrettet løbende genberegne tilslutningsbidraget med 
udgangspunkt i fjernvarmenettets faktiske kapacitet.      
 
Vi har i bestyrelsen fokus på fortsat at fastholde en lav attraktiv varmepris, en høj 
andel af CO2 fri varmeproduktion og en grøn profil i hele vort 
varmeforsyningsområde. 
   

Ikast El Net A/S: 
Vi fortsætter med at udbygge og renovere vores elnet ud fra ønsket om en høj 
driftssikkerhed i vort elnet, og vi har fortsat en meget flot ”oppetid” på næsten 100%. 
 
I 2020 har Ikast El-Net solgt ”tilslutningsbidrag” for 4,4 mio. kr., hvilket afspejler et 
fortsat meget højt aktivitetsniveau i byggeriet i Ikast og næsten på samme niveau som 
i 2019, hvor det tilsvarende tal var 4,3 mio. kr. Til sammenligning hermed, var det i 
2018 1,1 mio. kr. 
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Ved planlægning af udbygning og renovering af elnettet tages højde for den 
forventede elektrificering af vores samfund herunder en stigning i antallet af elbiler. 
 
I sommeren 2020 åbnede Tesla i Ikast deres Supercharger eller ladestation på dansk. 
Tesla’s ladestation er tilkoblet vores elnet, og vi kan konstatere, at ladestationen er vel 
besøgt, og der sælges en del kWh!      
 
Som i 2019 ser vi flere og flere elbiler i vores elnet. Vi kan ved hjælp af Kamstrup’s 
software ”Power Flow” overvåge de enkelte husstandes elforbrug. I Power Flow kan 
vi se, om ladning af en elbil skaber flaskehalse i forsyningen af el til et område i 
elnettet. På denne baggrund kontakter vi ejeren af elbilen og vejleder omkring et 
hensigtsmæssigt tidspunkt for opladning.  
 
Set fra Ikast El Net’s synspunkt vil et hensigtsmæssigt tidspunkt for opladning typisk 
være mellem kl. 20:00 og kl. 06:00. I dette tidsrum vil elpriserne også typisk være 
lave.   
 
Det er afgørende for at kunne udnytte elnettets kapacitet, at vi kender forbrugernes 
fordeling af elforbruget over døgnet, derved kan vi flytte elforbrug til et mere 
økonomisk optimalt tidspunkt både for os og forbrugeren.  
 

Energi Ikast Fibernet A/S:  
Fibernettet udbygges løbende i takt med, at nye boligområder etableres i Ikast og 
ejendomme renoveres. Energi Ikast Fibernet er for øjeblikket alene om at udbygge 
fibernet til private boliger i Ikast.  
 
Der er fortsat en stabil drift af fibernettet i Ikast. Den stigende datatrafik som en følge 
af mere hjemmearbejde grundet COVID-19 har heller ikke givet anledning til 
driftsproblemer eller flaskehalse.  
 
Der stilles løbende krav om at kunne levere højere hastigheder til alle forbrugerne, så 
derfor er der i 2020 skiftet aktivt udstyr for 3,0 mio. kr. hos forbrugerne. Udskiftning 
af aktivt udstyr foretages af en lokal el-installatør, hvilket også i 2020 har sikret god 
og hurtig service.  
 
Altibox har sammen med os stadig stor fokus på at forbedre brugeroplevelsen, 
herunder kvaliteten af Wifi-signalet i den enkelte husstand.  
 
Altibox besluttede i 2019 at implementere en ny Wifi løsning, hvor Google Nest 
indgik som Wifi løsning. Denne Wifi løsning er dog blevet forsinket og forventes nu 
først implementeret i løbet af 2021.   
 
Vores tilslutningsprocent er stadig stigende, og vi havde 4.061 aktive kunder ultimo 
2020 mod 3.808 aktive kunder ultimo 2019, hvilket vurderes som en tilfredsstillende 
udvikling. 
 
I 2020 har Erhvervsstyrelsen haft fokus på adgangen til energiselskabernes fibernet 
herunder konkurrencesituationen. På fibernettet i Ikast er Altibox den eneste 
”tjenesteudbyder” dog har Altibox ingen eksklusivitet. Altibox udbyder internet med 
forskellige hastigheder, internet med tv-pakker samt en streamingtjeneste. 
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Erhvervsstyrelsen har udpeget fibernettet i Ikast til at have en stærk markedsposition 
uden dog at stille specifikke krav om åbning af fibernettet for eksempel gennem det af 
Norlys ejede OpenNet. Vi har sammen med Jysk Energi og MES haft en dialog med 
Erhvervsstyrelsen om deres vurdering af fibernettenes markedsposition i Holstebro, 
Brande og Ikast. Med Erhvervsstyrelsen har vi blandt andet drøftet rimeligheden af, at 
belaste disse fibernet med de yderligere omkostninger, der er forbundet med at skulle 
åbne Fibernettet gennem et centralt BSA produkt. 
 
Det overordnede formål med fibernettet i Ikast er at kunne tilbyde andelshaverne et 
billigt internet produkt i forskellige hastigheder, som opfylder alles behov.  
 
Vi må desværre konstatere, at Altibox for øjeblikket tilbyder samme prissætning på 
internet i Ikast som på OpenNet, selv om omkostningerne i vores net er lavere end på 
OpenNet. På denne baggrund arbejder vi på at finde en tjenesteudbyder, som også vil 
levere internet på vores fibernet, og som kan sikre et konkurrencedygtigt produkt til 
Altibox’s internet produkter. 
 
 

Energi Ikast Elhandel A/S: 
Energi Ikast har de seneste 6 år drevet Samstrøm A/S, med binavnet Energi Ikast 
Elhandel, sammen med række andre multiforsyningsselskaber. Selskabets formål er at 
sælge el, primært i ejernes elforsyningsområde. 
 
Samstrøm A/S har i alt 24.000 kunder, heraf er 6.200 andelshavere i Energi Ikast. 
 
Fra og med 1. januar 2021 er alle Samstrøm A/S’ kunder flexafregnet, hvilket betyder, 
at elkunder afregnes den nøjagtige elpris for elforbruget time for time. Det vil således 
være muligt at spare på elregningen ved at flytte elforbrug til et tidspunkt på døgnet, 
hvor elprisen er lav.   
 

God selskabsledelse i Energikoncerner 
Energi Ikast har løbende deltaget i Dansk Energi’s møderække vedrørende god 
selskabsledelse. I 2020 er det hovedsageligt sket over TEAMS. 
 
Energi Ikast har for tredje gang udarbejdet den årlige afrapportering på anbefalinger for god 
selskabsledelse. Rapporteringen kan ses på vores hjemmeside. 
 
Et kig ind i den nære fremtid 
Vi står også i 2021 over for en række spændende opgaver. 
 
Grundet COVID-19 blev 2020 ikke året, hvor regeringen og folketinget fik vist, hvordan vi 
løser vores fælles klima udfordring. 
 
Der mangler tiltag, som virkelig adfærdsregulerer danskernes produktion og forbrug herunder 
betaling for den fulde CO2-belastning. 
 
Hos Energi Ikast vil vi vurdere om solceller, som alene producerer til eget forbrug, vil være 
optimalt for vores drift. 
 
Vi vil vurdere om en investering i en mindre elkedel i Bording kan give en lavere varmepris.  

 

De 
kommende 
år 



Version 1.1 2021 
 

 7 

Det er vores opfattelse, at mindre multiforsyningsselskaber stadig har en væsentlig rolle i den 
energipolitiske dagsorden til gavn for klimaet, lokalområdet og andelshaverne.  
 
Afslutning. 
Det var så de emner, vi har valgt at tage op i denne beretning.  
 
Jeg vil slutte med at sige tak til vore samarbejdspartnere og medarbejdere for et godt 
samarbejde i 2020.  
 
Også stor tak til mine kolleger i bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. 

 
Tak for opmærksomheden, jeg vil hermed overlade beretningen til generalforsamlingens 
behandling. 
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