Hashøj Kraftvarmeværk, Nyhedsbrev 2, 2020
Det var desværre nødvendigt at aflyse vores ekstraordinære generalforsamling i dalmosehallen pga. af
Corona virus situationen.
Biogasaftalen kom jo plads fredag den 7. februar efter mange møder det sidste års tid. På vores
informationsmøde kunne vi ikke fortælle alt, men den værste trussel fra HCS var, at de kunne blokere for
vores nye værk ved at klage over Slagelse Kommunes godkendelse, og det ville betyde årelang blokering og
advokat udgifter for møder i Energistyrelsen, samt retssager. Kommunen og bestyrelsen var klar over, at
det ville medføre meget høje varmepriser for os i en årrække og det var uholdbart.
Aftalen betyder at HCS ikke kan klage, og vi kan bygge det nye værk. Biogas prisen er desværre meget
højere end i den gamle aftale; 510,- kr. MWh fra 7.2.2020 og før var den 425,- Kr. MWh pris I og for pris II
283,- kr. MWh. Pris II var for den gas hvoraf vi ikke kunne bruge varmen, men kun elproduktionen. Varmen
blev kølet af til fuglene, dårlig løsning for miljøet og økonomien. En af de tunge knaster vi havde var denne
overskudsvarme, men HCS ville ikke give sig på dette punkt, deres krav var samme pris året rundt. Men vi
fik sat minimums og max. grænser for biogasleverancen pr. måned, dette afbøder lidt, da HB bliver
økonomisk ramt i form af nedsættelse af prisen, hvis de ikke leverer den aftalte månedsmængde, eller
levere for meget i henhold til aftalte månedsleverace.
Aftalen løber til ophør 31.12.2021, dog bliver biogasprisen sat væsentlig ned i 2021, sådan at vi kan levere
varme i 2021 til ca. 0.68 kr. mod 0,95 kr. i 2020. Prisen for 2021 bliver fastsat efter vores nye værks
produktionspris i slutningen af 2020, derfor haster det med at få bygget.
Nyt værk, der har været lidt skriveri om hvor dårligt det er at bygge en flis kedel, lad mig med følgende
afslutte denne misforståelse. Vores nye værk bliver baseret på en varmepumpe (nyeste teknologi og med
en 12 cylinderet kompressor) varmepumpen tager luft ind udefra og ved hjælp af teknologien i en
varmepumpe producere den varme. Flis kedlen skal kun anvendes som hjælp til varmepumpe i den kolde
tid og selv der anvender vi varmepumpen optimalt, ved at tage røggassen ind gennem varmepumpen.
Kombinationsgraden hæver virkningsgraden væsentligt, med andre ord meget bedre økonomi. Folketinget
vedtog i slutningen af 2018 den nye energilov, og den følger vi hvor kravet er min. 51% skal være baseret på
varmepumpe. Varmepumpen bliver drevet af EL og elprisen er faldet siden vi fik lavet de første
beregninger. Branchen forventer faldende El priser i de kommende år. Produktionen af EL baseret på
vindkraft, vil stige i takt med udbygningen af vindmølleparker, så vi kan derfor være stolte over at være
med til reduktion af CO2.
Vi har selvfølgelig være rundt blandt nogen af de 9 leverandører af flis og der er ikke udsigter til at prisen vil
stige.
Overskudsvarme. Det har også været fremme om vi skulle aftage overskudsvarme fra HB, det er der ikke
økonomi for os forbrugere, der nævnes en pris på 500 kr./ MWh. for overskudsvarmen og vi kan selv
producere for 200 kr. /MWh og ved at indgå en sådan aftale er vi igen bundet til en leverandør, der
bestemmer prisen samt udgifter til afgifter på overskudsvarme.
Godkendelse af byggeriet af nyt værk. Det er helt klart vores største udfordring lige nu, vi har
leverandøren på plads med det bedste tekniske og billigste bud, og der er indgået en hensigtserklæring. Vi
har fået kommune garanti på lånet til byggeriet, så alt er klart til at sikre en meget lavere varmepris i 2021,
det eneste der mangler, er andelshavernes godkendelse på en generalforsamling.
Økonomi, vi er kommet lidt bedre fra start end vi turde håbe på ved årets start. Vi er blevet hjulpet af den
varme vinter og stigende EL priser, som vi er helt afhængige af, hvis der skal være økonomi i at anvende
biogas. Dagene efter gasaftalens indgåelse, kostede det os penge ved at anvende biogas, da Elprisen var
meget lav, energinet kontaktede os for at sige, lad være med at levere El pt, prisen er lav.

Prisen på EL er dog desværre faldet igen. Her den 18. marts er den nede på 35 kr. MWH igen, og så er det
underskud at levere EL.
For os forbrugere ønsker vi en lav El pris i hjemmet, og for varmen ønsker vi en høj El pris, sikke et dilemma
vi er i.
Generalforsamling. På grund af Corona virus har myndighederne udstedt forbud mod at samles mere end
10 personer. Vi er derfor nødsaget til at udskyde vores generalforsamling, ud over hvad vores vedtægter
siger. Vi følger myndighedernes vejledning, og indkalder så snart der gives tilladelse. I øjeblikket er vi ved at
få lavet årsregnskabet, men det giver også en udfordring med hensyn til revisor. Når regnskabet er færdigt,
skal det godkendes på et bestyrelsesmøde, og det kan vi heller ikke holde før myndighederne ophæver
forbuddet. Derfor vil den ekstraordinære generalforsamling blive holdt først.
Ekstraordinær generalforsamling, vi håber at Corona virussen er forsvundet sådan at vi kan afholde det
den 16. april. Det er selvfølgelig optimistisk, men det er vi nødt til at være, for det gælder om at få startet
byggeriet af det nye værk, så vi kan få sat prisen ned igen i 2021. Vi sender en indkaldelse senest 14 dage
før, men håber den 16. april er ok.
Værket, vi har åbent på kontoret fra 8-12 på hverdage men vi vil gerne opfordre til at ringe eller sende en
mail, hvis I har spørgsmål eller problemer med jeres anlæg.
Vi vil gerne opfordre til at følge med på vores hjemmeside om nyheder, Vores driftsleder vil udarbejde en
teknisk præsentation af vores nye anlæg som vil blive lagt på hjemmesiden i uge 13.

Vi håber og ønsker at alle bliver forskånet for Corona virus.
På bestyrelsens vegne
Ole Worm

