HASHØJ KRAFTVARMEFORSYNING A.M.B.A.

Dalmose, den 01-11-2019

Nyhedsbrev
3.kvartal 2019
Udfordringer for HKV.

Vi har kæmpet med en del udfordringer, store og små gennem indeværende år, og nu er det tid
til at dele dem vores andelshavere.
Det positive først, vores nye akkumuleringstank på 2000m3 er ved at blive sat i drift, penge til
den havde vi på kistebunden. Vi har valgt en løsning som er fremtidssikret, da tanken er forberedt til også at kunne bruges på solvarme, selve tanken er topisoleret efter kravene i dag, og vil
give en meget bedre driftsøkonomi.
Udfordringerne. Hashøj Biogas (HB) valgte for nogle år siden at blive fritaget for varmeforsyningsloven, da HB ville udvide anlægget, og opgradere biogassen til naturgasnettet. HKV og HB
forsatte det gode samarbejde og positive dialog. HB meddelte i maj 2017 at de ikke ønskede at
forlænge vores aftale om leverance af biogas, når aftalen udløb 31.12.2019. Det drøftede vi med
HB i positiv dialog, og drøftede mulighederne for samarbejde efter aftalens udløb, hvordan vi
kunne hjælpe hinanden med drift m.m.
Vi vurderede mulighederne for fremtidens varmeforsyning, og i efteråret 2018 blev det besluttet
at bygge et nyt værk, med en varmepumpe og flis kedel. Varmepumpen skulle producere varme
på luft til vand, og om vinteren skifte over så den producerede varme på røggassen fra flis kedlen, en helt igennem perfekt økonomisk løsning, som ville holde prisniveau på 2018 priserne. Aftalen med HB var forsat at vi kunne aftage biogas, hvis de havde problemer i perioder med kvaliteten til naturgasnettet, derfor skulle vores gasmotorer stå standby, helt igennem en perfekt
løsning, på et godt samarbejde mellem vores to værker.
Vi lavede en aftale med Dansk Fjernvarmes projektafdeling (DFP), om at bistå med rådgivning og
udarbejdelse af udbudsmaterialet, på vores nye værk.
Vi sendte projektforslag til Slagelse kommune, som godkendte det først i januar 2019. og senere
fik vi også kommunegarantien godkendt.
Vi var godt klar over at HB havde en dårlig økonomi, og var i mange drøftelser med dem om deres problem, hjalp alt hvad vi kunne, drøftede en højere pris for at redde dem, men desværre
måtte de give op og erklære HB konkurs, ærgerligt at det skulle ende sådan, for et frugtbart og
mangeårigt lokalt samarbejde.
Konkursboets kurator valgte at sælge HB til HCS (transportfirma). Inden købet kontaktede HCS
os, ved denne samtale fortalte vi, at vi var i gang med at projektere vores nye anlæg som ville stå
færdig ved årsskiftet (31.12.2019) hvor biogasaftalen ophører. Vi valgte jo selvfølgelig at genoptage det gode samarbejde, med den nye ejer.
Det startede også godt og vi troede at vi kunne forsætte hvor vi slap, men det viste sig desværre
at vi tog fejl, prisen ønskede HCS at den skulle hæves væsentligt, men vi skulle jo ikke anvende
biogas når vores nye anlæg blev taget i brug, så den forhøjede pris kunne vi leve med i en kort
periode, uden at det vil betyde stor forhøjelse af varmeprisen. Men inden vi kom videre med
forhandlingerne, viste de sig at HCS ikke var interesseret i en nedsat pris, på den del vi er nødt til
at bortkøle om sommeren, som vi hidtil har haft, eller at producere en mindre mængde gas, da
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vi ikke kan bruge alt varmen fra den gas de producere om sommeren, en helt klar dyr løsning og
ikke en samfundsmæssig løsning, som er ok.
Vi har heller ikke kunne nå i mål omkring krav til kvaliteten af gas, som vi jo er helt afhængig af,
er i orden, ellers vil vores motorer lide skade, og vi vil få store udgifter til reparationer samt unødige stop.
HCS var heller ikke interesseret i at forsætte den tidligere aftale om, at begge værker delte udgiften til administrationsmedarbejderen hvis tid vi delte med 50% til hver, så det opsagde de og
de betaler i dag kun for de timer de bruger, og det er ca. 35-40 timer om måneden. Man ønskede også at ændre vagtordningen, alt kun til HB´s fordel og forøget udgift til HKV.
Da vi fik tilsagn om kommune garanti på vores nye værk, indgav HCS en klage over dette til Slagelse Kommune, som desværre måtte trække vores godkendelse midlertidigt tilbage, sådan er
forvaltningsloven, så der måtte en ny høringsrunde til, kun for HCS skyld. Vi har måttet udarbejde en ny samfundsmæssig beregning af anlægget, og en ny selskabsmæssig beregning. Vi har
desuden fået udarbejdet en rapport, hvor energistyrelsen var sponsor.
Alle beregninger viser klart at vores nye værk er den bedste løsning for HKV og at vores varmepris ikke vil stige væsentligt, men ligge i den bedre halvdel, taget på landsplan.
Høringsrunden var sat til 4 uger, således at vi kunne forvente et svar i oktober, men igen benspænd, HCS bad om forlængelse med 3 uger, så nu hed datoen 18 oktober, igen en øget udgift,
på os forbrugers regning.
Vi forbereder os til at kunne udbyde vores nye anlæg så hurtigt som muligt, derfor er vi klar når
kommunen giver grønt lys igen, det kan og bør ikke kunne forsinkes mere, at vi bygger og dermed sikre en varmepris og miljømæssig løsning, som ikke belaster os forbrugere og miljøet yderligere.
Varmeåret 2020 bliver jo en udfordring, som meddelt er en prisforhøjelse uundgåelig desværre,
vi havde håbet der var påbegyndt et nyt værk nu, og at det var klar til drift i foråret 2020. Forsinkelsen har kostet tid og penge, men vi gør alt hvad der er muligt fra bestyrelsen og vores ansatte, til at begrænse ”tabet”.
Det vi ønsker os til jul, er en underskreven byggekontrakt på vores nye anlæg.
Nyhedsbrevet ville vi gerne have sendt ud meget tidligere, men på grund af høringsrunden, og at
HCS har aktindsigt, har vi været nødt til at holde informationerne tæt, dette beklager vi selvfølgelig.
Der vil forhåbentlig ikke komme flere nye benspænd fra nu af og derfor vil vi løbende kunne informere om værkets ve og vel. Har I spørgsmål er vores mail og telefon åben for yderligere information.

Med venlig hilsen
Ole Worm
Bestyrelsesformand
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