Skovlund april 2019

Informationsbrev til andelshavere og varmeaftagere ved Skovlund Varmeværk
Årsopgørelse og aflæsning, for årsmærke 2018 = 1. april 2018 til 31. marts 2019
Søndag d. 31. marts-2019, foretages fjernaflæsning af varmemålere. Denne aflæsning danner grundlag for varmeopgørelsen
for indeværende regnskabsår.
Årsopgørelserne, samt budget for det nye afregnings år, vil blive omdelt, eller fremsendt i starten af uge 15-2019

Pris ændringer, for det nye regnskabsår. 1.april 2019 til 31. marts 2020
På grund af en politisk beslutning omkring, at Grundbeløbet skal bortfalde, samt stigende priser på træflis. Beslutningen vedr.
Grundbeløbet er gældende, delvist ved udgangen af kalenderåret 2018, og helt ved udgangen af kalender året 2019. Dette er
gældende for alle kraftvarmeproducenter. Prisen på træflis er steget med henholdsvis 16 % i 2018 og 7% i 2019. Derfor er det
en nødvendig beslutning at hæve varmeprisen /Mwh. Prisen fra tidligere års pris på 500 kr. incl. Moms til 650 kr. incl. Moms.
Samtidigt hæves m2 prisen / det faste bidrag fra 20 kr. pr. m2 til 25 kr. / m2 incl. Moms. Stigningen for et standardhus ( 18,1
Mwh. Og 130 M2 ) er 3.365 kr.= ny pris 16.865 kr.
Prisen kan holdes på dette konkurrence dygtige niveau, pga. af de investeringer der er lavet i solvarmeanlæg,
biomasseanlæg, optimeret ledningsnet, og generel driftsoptimering = mindre varmetab på Værket og ledningsnet.
Som man har kunnet læse i dagspressen tidligere, har andre varmeværker hævet prisen for et standard hus med 6.000 kr. 8.000 kr. i år, dette tilskrives, også ved disse varmeværker, bortfaldet af grundbeløbet.
Grundbeløbet er et beløb Skovlund Varmeværk, har fået for at stå til rådighed, med sit kraft varmeanlæg, og dermed
producere strøm ud på El nettet, når dette var nødvendigt og samtidigt rentabelt for Varmeværket. Grundbeløbet var i
årsmærke 2015 = 2.8 mill. Kr. Årsmærke 2016 = 2.3 Mill. Kr. Årsmærke 2017 = 2.1 mill. Kr.
I det regnskabsår vi afslutter ved udgangen af marts ender grundbeløbet på 0.8 mill. Kr, og det nye regnskabsår som
påbegyndes pr. 1. april 2019, vil grundbeløbet bidrage til økonomien med 0.3 mill. Kr.
Fra 1. januar 2020, vil Varmeværket ikke længere, have indtægt fra Grundbeløbsbetaling.

Varmeværkets Generalforsamling afholdes Tirsdag d. 11. juni -2019 kl. 19 på Skovlund Kro.
På generalforsamlingen er Skovlund Varmeværks revisor, bestyrelse, samt driftspersonale repræsenteret og kan afdække
ovenstående information yderligere. Indkaldelse vil også fremgå af Ugeavisen, samt Varmeværkets Hjemmeside.
Venlig hilsen Bestyrelsen, samt driftspersonale ved Skovlund Varmeværk

