HASHØJ KRAFTVARMEFORSYNING A.M.B.A.

Dalmose, den 03-10 2018

Nyhedsbrev
3. kvartal 2018
Det er blevet efterår og vi har en ekstrem varm og tør sommer bag os. Alligevel ligger vi tæt
på det budgetterede varmesalg.
Som jeg skrev sidst, ligger elpriserne stadig pænt højt, biogasproduktionen har dog ligget lidt
lavt, så vi har ikke produceret den strøm, vi havde forventet.
Vi har gennemført nogle renoveringsarbejder, og vi har haft en dykker nede i akkumuleringstanken. Konklusionen var, at den ser rigtig fin ud. Der var ikke antydning af rust nogle steder,
så det er meget positivt.
Tiden er kommet til, at vi skal i gang med et nyt produktionsanlæg. Det er besluttet, at vi går
efter et flis-anlæg. Det skal vi bruge lidt mere plads til, så vi er i gang med at købe den ledige
grund ved siden af værket. Samtidig går vi i gang med udbudsmateriale, så vi kan få nogle
konkrete tilbud på sådan et anlæg. Ligeledes skal vi have lavet de nødvendige miljøundersøgelser og lignende, for at få lov til at bygge. Vi bestræber os på at få det færdigt til 1. januar
2020, hvor kontrakten med Hashøj Biogas udløber.
Der er fundet et ledningsbrud på en stikledning, vi håber det er den utæthed, vi har søgt efter.
Bruddet er udbedret.
Med venlig hilsen
Bent Poulsen
Driftsleder

Orientering fra bestyrelsen
Hashøj Biogas meddelte os for over et år siden, at de ikke ville forlænge den nuværende kontrakt, da de kunne få en meget højere pris på gasmarkedet, ved at opgradere deres biogas, og
sende det på naturgasnettet.
Det betød jo, at vi i bestyrelsen begyndte at gøre os tanker om, hvordan vi kunne levere varme fra januar 2020, det var helt sikkert, at vi ikke kunne holde vores prisniveau, samt positive
udvikling i værkets økonomi, hvis vi skulle anvende naturgas.
Bestyrelsen og vores driftsleder, har derfor siden arbejdet med at finde den pt rigtige løsning
for HKV.
side 1/2

Industrivej 17, tlf. 58188060, 4261 Dalmose, mail:info@hashoej-kv.dk

HASHØJ KRAFTVARMEFORSYNING A.M.B.A.

Vi har ventet som hele fjernvarmebranchen på et nyt Energiforlig, det kom langt om længe i
august, og det bekræfter, at det fremover ikke kan betale sig at anvende biogas til et kraftvarmeværk som vores, hvis vi skal betale det samme som naturgas koster.
Fra 1. januar 2019 mister vi vores grundbeløb, som vi får i dag, som tilskud til produktion af el
og varme baseret på biogas. Samtidig har vi et lån, som er færdigbetalt, og derved udligner
det mistede grundbeløb.
Bestyrelsen har og er fortsat i positiv dialog med Hashøj Biogas om den daglige leverance af
biogas, samt et eventuelt samarbejde på andre områder i årene fremover.
Bestyrelsen har besluttet, at arbejde for et nyt værk, og vi har besluttet, at indhente forslag og
priser på flisfyret værk, og måske en kombination med solvarme.
Vores mål er at sikre en varmeproduktion med den lavest mulige omkostning således, at den
positive økonomiske udvikling fortsætter i årene fremover.
Vi vil indkalde alle forbrugere/andelshavere til et informationsmøde, når vi har et færdigt
projektforslag.
Økonomien i Hashøj Kraftvarmeværk er sund pt og vi ser frem til et positivt årsregnskab.
På bestyrelsens vegne
Ole Worm
Formand
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