Hashøj Kraftvarmeværk, Nyhedsbrev 1 2020
Efter et veloverstået informationsmøde i Dalmosehallen torsdag den 23. januar, hvor rigtig mange var mødt
frem for at høre hvorfor varmeprisen er steget så voldsomt. Vi havde fra bestyrelsen side længe ønsket at
kunne give detaljerede information, men det kunne vi desværre ikke da HB havde indgivet så mange klager
over vores ønske at sikker en stabil og billig varme til forbrugerne samt sikre at vi har flere leverandører af
brændsel så et monopol leverandør forhold kunne undgås. Bestyrelsen vil derfor takke alle fremmødte for
en god debat samt at vi kunne give informationer til jer.
Forhandlingerne med HB ejer HCS har været en drøj omgang med meget snak og håb om at nu er vi tæt på
en aftale, men så kom der lige et par ting mere som man ville have med. Vi havde møder lige op til jul hvor
vi kom nærmere en aftale, troede vi, men der kom igen lige et par ting igen. Vi havde sat en deadline 20
december som skulle overholdes, da vi skulle aflevere vores budget til energistyrelsen inden årsskiftet. Vi
gjorde HB opmærksom på at vi var nødt til at lukke for gassen, hvis ikke vi havde en ny aftale for 2020. Da
HB ikke vendte tilbage, var konsekvensen at vi lukkede for biogassen ved årsskiftet.
Vi mødtes igen med HB den 3. januar for at se om vi kunne få en aftalen i hus, men igen kom der nye
ændringer efter mødet, nu var det lige 12 punkter. Så flammen brændte gas af lige ind til lørdag den 8.
februar, da vi endelig lykkedes at få en aftale uden nye ændringer, tværtimod.
Den nye aftale om levering af biogas gælder frem til 31.12.2021, dog kun til forhøjet pris på 510,- kr. i 2020.
Vi skal forhandle en ny prisaftale i oktober 2020 gældende for 2021, den pris bliver sat efter hvad vores
produktionspris bliver for vores nye værk, budgetteret til 0,68 kr. i forhold til nuværende pris for 2020 0,95.
Til sammenligning var prisen i 2017 0,65 så udsigterne er lyse hvad angår nedsættelse af prisen i 2021.
Vi kæmper for at få økonomien til at hænge sammen med, den nye biogasaftale, grundlaget for at anvende
biogas er el tilskud samt elpris, elprisen er desværre forsat med at falde som jo var bestyrelsen bekymring
for at indgå en ny aftale med forhøjet pris i 2019, vi har været ude for i sidste uge at få meddelelse om at
elprisen var så lav at det ville koste HKV penge at producere EL, så al den snak fra en bestemt person om at
vi tjener bunker af penge på at anvende biogas er fortid. Nu er det nutid og vi må håbe at prisen retter sig
så vi kan sætte prisen ned i 2020, som er vores ønske og håb.
Forskellen på anvendelse af biogas og naturgas og piller er næsten lig nul, men vi valgte en aftale fremfor at
forsætte med klager fra HB og anvendelse penge til advokat og eventuelle retssager.
Vi har ikke siddet på hænderne i bestyrelsen, så vi har arbejdet videre med vores nye værk og har nu valgt
leverandør, til at levere vores nye værk med, varmepumpe og flis værk, et helt rigtig miljømæssigt værk.
Prisen for værket er ikke steget siden 2019 vi forventer pt ud fra forhandlinger at kunne bygge for 32 Mkr.
Dette værk afskrives over 20 år.
Tidsplanen for det nye værk, er at det står klart ved årsskiftet.
Vi indkalder derfor til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2020 kl. 19.00 i
Dalmosehallen, hvor eneste punkt er godkendelse af opførelse af det nye værk, som vi jo også spurgte om
til informationsmøde den 23. januar og her var der ingen protester mod opførelsen.
Vi starter med information om den nye gasaftale samt om det nye værk, inden generalforsamlingen.
Håber at I møder op til mødet for at få informationer samt godkende det nye værk.

På bestyrelsens vegne
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