HASHØJ KRAFTVARMEFORSYNING A.M.B.A.

Hashøj Kraftvarmeværk, Nyhedsbrev 2 2021

Som vi skrev i sidste nyhedsbrev, foråret er på vej, men nu er sommeren kommet med sol og
varme og sidst men absolut ikke mindst, Covid-19 er på tilbagetog men har dog ikke helt sluppet
sit greb i Danmark. Bestyrelsen har derfor besluttet at vente med at indkalde til generalforsamling
den 2. september 2021, så skulle vi forhåbentlig være kommet endnu mere fra af Covid-19, samt
alle har haft tid til at nyde sommeren og den velfortjente ferie. Indkaldelse vil blive annonceret
her på hjemmesiden samt i dagspressen, og sendt som SMS-besked til alle der er tilmeldt denne
ordning.
Udkast til regnskab for 2020, vil blive lagt ud på hjemmesiden snarest og selv om vi alle blev pålagt
en meget høj varmepris i 2020, som jo hovedsageligt skyldes den høje biogaspris, er vi kommet
ud af 2020 med et mindre overskud som hovedsageligt skyldes at vores motorer har ligget i beredskab for reservekraft, dette er noget vi selvfølgelig overvejer at forsætte i det nye varme år
2022, hvor det jo er med naturgas som energikilde til motoren.
Byggeriet af vores nye varmeværk er meget tæt på at kunne afsluttes, flis kedlen er monteret
færdig og prøvekørt med positivt resultat. Varmepumpen er færdigmonteret og delvist prøvekørt,
her er vi løbet ind i en udfordring med meget høj returvands temperatur, og især en aftager af
fjernvarmevand har en retur vands temperatur på over 60 grader. Da det samtidig er en aftager
der bruger meget fjernvarmevand bevirker det at den samlede returvands temperatur er alt for
høj. Vi må derfor vente med at få justeret varmepumpen ind til drift, det er meget ærgerligt at vi
må vente, vi har bedt aftageren flere gage om at sænke temperaturen men det kan han ikke, så
vi må vente til efter 31.12.2021 med at gennemføre testen.
De fleste fjernvarmeværker i Danmark har indført en motivationsfaktor, når det gælder returvands temperatur, det vil bestyrelsen fremsætte som et forslag på kommende generalforsamling.
Det vil betyde at der bliver sat max. temperatur på returvand, hvis man som forbruger overholder
denne giver det ikke konsekvenser, men overstiger man temperaturen vil der blive pålagt en ekstra afgift. Vi vil derfor endnu en gang opfordre forbrugerne til at få justeret jeres anlæg, vi har en
top ti liste i øjeblikket som vi henvender os til og vil hjælpe med at få justeret deres anlæg. Det er
vores fælles interesse at få returvandstemperaturen bragt ned, da det giver bedre drift økonomi
for vores anlæg.
Værkets økonomi ser fornuftigt ud efter de første 6 måneder i år, vi holder budgettet endda på
den positive side, det betyder jo hvis vi holder dette kommer vi ud af året som budgetteret.
Husk at sætte kryds i jeres kalender den 2. september, generalforsamling i Flakkebjerg forsamlingshus kl. 19.00.
God sommer.
På bestyrelsens vegne
Ole Worm.
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