HASHØJ KRAFTVARMEFORSYNING A.M.B.A.

Vi har modtaget en mail hvor der bliver stillet spørgsmål til vores el-indtjening, med
påstand om at vi har en alt for høj varmepris i år, og at vi forsøger at skjule, at der
ikke er budgetmæssig dækning for den ekstra ordinære høje varmepris vi har i år.
Vi har givet følgende svar tilbage.
Selve varmeprisen er fastsat ud fra de forventede udgifter og indtægter sammenholdt med det forventede forbrug, og budgettet for 2020 er fremsendt til Forsyningstilsynet i december 2019. Der er således ”budgetmæssig dækning” for den opkrævede varmepris. Som vanligt vil eventuelle over- eller underdækninger efter årets
udløb blive reguleret i de efterfølgende priser.
De konkrete tal:
For så vidt angår varmepriserne for 2017-2018 kan det bekræftes, at disse er som
anført i mailen af 6. juni 2020. Varmeprisen for 2019 er dog i mailen angivet uden
moms. Når der tillægges moms, var prisen 0,51 kr., jf. det regnskab, som spørgeren
allerede har modtaget, men som nævnt endnu ikke er godkendt af generalforsamlingen.
Varmeprisen for 2020, jf. budgettet for dette år, er bl.a. baseret på, at vi har mistet
4mill. kr. i grundbeløb. Derudover forventes langt færre el-indtægter, fordi el-indtægten er afhængig af biogasleverancen. Ved naturgasdrift får man kun selve elprisen, som er meget lavere i år. I 2019 var gennemsnitligt dækningsbidrag 350,-/MWh
i år er den 159,- (el-indtægten er fratrukket balanceomkostninger og nettarif). Ved
el produceret på biogas får vi et tilskud, i år er det 938,-/MWh. Det har rigtig stor
betydning.
I tidligere år har vi haft en leveringsaftale på biogas på minimum 40.000MWh/år,
men vi har de fleste år ligget højere. I år har vi en leveringsaftale på 32.700MWh
med en deraf væsentlig lavere el-indtægt. Dette er grundlaget for budgettet på elindtægten i år. Indtil nu har vi i øvrigt måttet konstatere, at leverancen har ligget lavere end aftalegrundlaget.
Der er endnu ikke udarbejdet et endeligt budget for 2021, så den forventede varmepris på 0,68 kr. for 2021, som blev oplyst på informationsmødet den 28. januar
2020, kan nå at ændre sig. Budgettet for 2021 vil først blive endelig lagt i december
2020, hvor det også vil blive anmeldt til Forsyningstilsynet i overensstemmelse med
reglerne herfor.”
Med venlig hilsen
Hashøj Kraftvarmeforsyning
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