Hashøj Kraftvarmeværk, Nyhedsbrev 7 2020
Julen nærmere sig og det samme gør et nyt varme år. Bestyrelsen har godkendt budgettet for 2021 som viser
at det stadigvæk var den rigtige beslutning at bygge vores nye værk. Kontrakten som vi indgik med Hashøj
Biogas, blev der indføjet en Substitutionspris for biogas i 2021, dette blev aftalt, da Hashøj Biogas ikke kunne
nå at bygge deres nye værk færdigt før udgangen af 2021. Substitutionsprisen beregnes ud fra hvad HKV kan
producere varme for på det nye værk, dette har revisorer og Dansk Fjernvarme Projekt udført beregninger
på igen og de er godkendt af bestyrelsen. Disse beregninger sendes til energistyrelsen, hvor det fremgår at
varmeprisen for 2021 bliver:

0,64 øre / kWh
Dette er vi jo meget glade for at vi nu kan nærme os en ”normal pris” igen for varmen, det har jo været
hårdt økonomisk for os andelshavere/forbrugere, at vi skulle betale en så høj pris for biogassen, at vi måtte
betale 0,95/ kWh for varmen her i 2020. Prognosen for årsregnskabet ser det ud til at vi rammer budgettet
og går i et nul, som vi jo skal ifølge forsyningsloven.
Vi kigger også ind i 2022 for at kunne begynde at beregne på prisen for næste varme år og det ser også godt
ud, i følge de første beregninger viser det en lavere pris end 0,64 øre/kWh.
Det er jo vigtigt for alle os forbruger, at igen få en lav og stabil pris på varmen. De som ønsker at købe eller
sælge bolig her i Flakkebjerg og Dalmose, er varmeprisen, en vigtig brik i budgettet ved boligkøb.
Vores nye værk har haft rejsegilde i Corona éns tegn, her blev det til en pølse til entreprenørens
medarbejdere. Men vi glæder os til at kunne invitere jer andelshavere og forbrugere til at komme og se det
nye værk og fejre indvielsen. Varmepumpen er ved at blive samlet og installeret på dens plads i byggeriet
og flis kedlen er på plads, mangler at forbindes, men tidsplan og budget holder.

Bestyrelse og medarbejdere på Hashøj Kraftvarmeværk ønsker alle forbrugere og
andelshavere en god jul og et godt nytår, samt et Corona frit 2021
På bestyrelsens vegne
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