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Orientering til forbrugerne marts 2022
Generalforsamling afholdes 6. april kl. 19.00 på Hotel Hanstholm.
Forbrugsåret 2021:
Det gennemsnitlige forbrug for 2021, har været 9% højere end et normalt år. Vi er nu i alt 831 forbrugere
Det har for varmeværket været et driftsmæssigt udfordrende år med nogle noget større udgifter til
vedligeholdelse af ledningsnettet i byen, end vi er vant til. Det har kostet 150% mere end budgetteret. Vi
havde ej heller helt forudset de stigende udgifter til køb af el, hvor vi har haft en merudgift på 46%. Sluttelig
meddelte FF Skagen, at de ophører med at producere på fabrikken i Hanstholm, hvilket resulterer
i, at de ikke længere kan levere restprocesvarme til Hanstholm Varmeværk, og andelen af restprocesvarme
faldt i 2021 fra 31,5% til 13,1% og bortfalder helt fremover. Trods de udfordringer, der har været i 2021, er
det lykkedes, via stigende anvendelse af el-kedel, i perioder med negative el-priser, og fornuftige kontrakter
på flis, at hente det meste af det tabte hjem.
Fordeling af varmeproduktionen på 33.347 MWh:
Periode
2021
Flis
73,8%
Procesrestvarme
13,1%
Elkedel
13,1%

2020
62,4%
31,5%
6,2%

Forbrugsåret 2022:
Prisen på varme stiger fra 37,5 til 40 øre pr. kWh inkl. moms.
Effekt- og abonnementsafgifterne bibeholdes på samme niveau som 2021. Effektafgift lyder på 12,50 kr. pr.
m² inkl. moms, abonnementsafgift er på 1.500 kr. inkl. moms. En standardforbruger med 130 m² bolig og
forbrug på 18.100 kWh skal således betale 10.365 kr. årligt inkl. moms.
Prisstigningen skyldes et mindre overført underskud fra 2021 grundet højere udgifter til vedligehold af
ledningsnet end budgetteret, forventet stadig høje el-priser og udfasning af restprocesvarme.
Vi har i 2022 udsigt til tilslutning af nye områder, hvilket vi forventer vil være med til at sikre forsat lave
priser på varmen i Hanstholm.
Diverse information:
Vi er fremover forpligtet til at informere om dit forbrug i de syv kolde måneder, derfor skal du som
forbruger være tilmeldt vores SMS-service. Er det ikke muligt for dig at modtage SMS, skal du kontakte
Hanstholm Varmeværk. Du til- og afmelder SMS-servicen via vores hjemmeside.
Ud over forbrug vil du også modtag information om driftsforstyrrelser og lukning på grund af reparation i dit
område.
På vores hjemside kan du finde ”Din side”. Her kan du logge ind og blandt andet se de oplysninger
Varmeværket har om dig, dine dokumenter og dit forbrug, opgjort månedsvis. Forrige måneds forbrug vil
være tilgængelig senest den 5. i efterfølgende måned.
Adgang til ”Din Side” får man ved at indtaste
forbrugernummer + en pinkode, som findes øverst til
højre på siden ”Budget”, der er udsendt i december 2021.

Hanstholm Varmeværk Amba
Indkaldelse til generalforsamling
Generalforsamling afholdes 6. april kl. 19.00 på Hotel Hanstholm.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelse for indeværende driftsår
fremlægges til orientering
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Indkomne forslag fra andelshaverne
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. på valg er:
Ellen Andersen (modtager genvalg)
Ove Andersen (modtager genvalg)
Niels Peter Jensen (modtager genvalg)
Nyvalg for 1 år (Arne Poulsen er udtrådt)
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

