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Varsling af prisstigninger pr. 1. februar 2020
Hashøj Kraftvarmeforsyning er i øjeblikket i en speciel situation. Den leveringsaftale vi har med Hashøj
Biogas udløber d. 31. december 2019. Vi fik helt tilbage i 2017 at vide, at de ikke ønskede at forlænge
aftalen, da de ville opgradere til naturgasnettet, når eksisterende aftale udløb.
Derfor undersøgte vi hvilken produktionsform vi så skulle have derfra. Vi var kommet frem til at nyt værk
bestående af flis anlæg og varmepumpe var den rigtige løsning, og det havde vi også fået godkendelse til af
kommunen. I mellemtiden kom der så en ny ejer af Hashøj Biogas, som vi har haft mange forhandlinger
med, for at finde en løsning i overgangsperioden.
Det er indtil nu ikke lykkedes, og på foranledning af Hashøj Biogas har kommunen trukket deres
godkendelse tilbage. Det stiller os i en situation, som bevirker at der vil komme en prisforhøjelse på den
variable afregning. Vi ønsker stadig at få en aftale med Hashøj Biogas i overgangsperioden, velvidende at
der kommer en prisforhøjelse på biogassen. Alternativt må vi køre på naturgas, som giver en yderligere
prisforhøjelse. Derfor lægger vi op til en ny forhandling, og forhåbentlig finde en løsning. Vi har også et håb
og en forventning til, at vi får projektgodkendelsen om kort tid, så vi kan få bygget det nye værk i løbet af
2020. Når det står færdigt, vil prisen blive reduceret igen.
På baggrund af dette må jeg beklageligvis meddele, at der kommer en prisstigning pr. 1. februar 2020 på
minimum 25% på den variable pris.
Eksempel pris standardhus:
2019

2020 med 25% stigning

Abonnement

2440,00

2440,00

M²

3018,75

3018,75

18,1MWh

9276,25

11.538,75

14.735,00

16.997,50

Total
Samlet stigning på 15,4%
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