Nyhedsbrev januar 2018
Så gik der endnu et år og vi er nu gået ind i 2018. Her fra varmeværket ønsker vi alle et godt nytår.
2017 har været et rigtig godt år set med varmeværkets øjne. Vi har formået at sænke
produktionsomkostningerne, og samtidig øge indtjeningen på produktion af el. Det gør, at vi kan sænke
prisen for 2017 fra kr. 0,65 til kr.0,45. Reguleringen vil ske i forbindelse med årsopgørelsen.
Samtidig vil KWh prisen i 2018 blive lavere end den oprindelige pris for 2017, som i øvrigt har været
gældende i mange år. Prisen sænkes fra kr. 0,65 pr. KWh til kr. 0,51KWh.
Eksempel for 2018 pris:
Forbrug 18MWh. Oprindelig pris kr. 11.700,-, ny pris kr. 9.180,-, besparelse kr.2.520,-. Udregning er
eksklusiv fast afgift da den stadig er det samme.

Der er stor fokus på fjernvarme i disse år, og fra politisk side bliver vi pålagt at effektivisere, så prisen kan
komme ned.
Det er vi meget opmærksomme på her på Hashøj Kraftvarmeforsyning, derfor forsøger vi løbende at
effektivisere, så prisen på varmen kan sænkes. Vi har tidligere ligget i den lave ende af sammenlignelige
værker. Men i de senere år er der en del værker der har sænket deres priser, mens vi har fastholdt vores.
Derfor er det glædeligt, at vi nu kan meddele, at vi kan sænke prisen. Det skyldes, at vi efter et par år med
dyk i biogasleverance, igen er oppe på et rimeligt niveau, med deraf øget elproduktion på biogas. Det
giver en øget indtjening. Samtidig har vi været forskånet for reparationer på ledningsnettet, og på værket
har der kun været almindelig service. Det bestræber vi os på kan fortsætte.
Vi ved dog, at der er udfordringer forude. Med udgangen af 2018 får vi ikke længere ”grundbeløbet” som
er et statsligt tilskud for at producere el. Her mister vi ca. kr. 4.000.000,- om året. Kontrakten med Hashøj
Biogas udløber til 2020. Vi er i øjeblikket i gang med at forhandle om en ny. Vi har meget fokus på
situationen, således at vi forhåbentlig kan fastholde den positive situation vi er i lige nu.
Desuden kan jeg oplyse, at Hashøj Kraftvarmeværk har investeret i en hjertestarter, som er hængt op ved
indgangen, således at alle har adgang til den.
Til slut kan jeg meddele, at Generalforsamlingen 2018 er fastsat til den 11.april, kl. 19.00 i Dalmose hallen.
Endnu engang godt nytår.
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