Formandsberetning for Hanstholm Varmeværk A.M.B.A.
Året fra 1. januar 2021 til 31. december 2021

Driftsåret 2021 har været præget af høj aktivitet og skiftende udfordringer. Vi har sjælden set så
meget vedligehold på distributionsnettet, hvor specielt Bygmarken har været hårdt ramt. Normalt
svinger udgiften til vedligeholdelse af distributionsnettet mellem 250.000 og 500.000 kr. I 2021 var
udgiften 938.000 kr.
Gennem det meste af året har situationen omkring energipriser været ustabile. Dette har kostet
ekstra på køb af elektricitet til drift af kedler og pumper, men også udnyttet situationen til at tjene
penge på at anvende de negative strømpriser og herved har vi kunne producere en større del af
varmen gratis på vores elkedel.
I juni fik vi den triste meddelelse fra FF Skagen, at de med udgangen af oktober 2021 har valgt at
stoppe produktionen i Hanstholm, og derved mister vi overskudsvarmen fra deres produktion. I
2020 udgjorde overskudsvarmen fra FF Skagen mere end 30% af den samlede varme. Vi har
gennem mange år haft et langt og godt samarbejde med fabrikken og håber for dem, at de starter
op igen.
Året startede meget koldt, hvilket resulterede i et samlet højere forbrug for de fleste forbrugere.
Vi producerede i alt 33.347 MWh fordelt med 74% på flis, 13% på elkedel og de sidste 13% fra FF
Skagen.
Varmetabet har i 2021 været på 24,4%, hvilket er marginalt mindre end 2020, årsagen til faldet
hænger sandsynligvis samme med det øgede varmesalg.
Vi har i 2021 fået flere henvendelser, hvor nye områder ønsker at kunne komme på fjernvarmen. I
slutning af året har vi konkret tre projektforslag under udarbejdelse. De tre projekter er de
kommende Seniorboliger på Fyrvej, den nye udstykning på Hvedemarken og Industrien. Vi håber,
alle områder bliver en realitet, og de får mulighed for at blive tilsluttet Hanstholm Varmeværk i
løbet af 2022. Realiseres det hele. vil det være en udvidelse med mere end 25%.
Forventninger til næste regnskabsperiode

Vi har næsten kunne fastholde prisen på varmen og kun haft en mindre stigning fra 37,5 til 40 øre
pr. kWh inkl. moms.
Effekt- og abonnementsafgifterne bibeholdes på samme niveau som 2021. Effektafgiften 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.
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Vi har lavet langsigtede kontrakter på flis de næste tre år og forventer, at vi stadig kan udnytte
negative elpriser til produktion af varme på elkedel og derved fastholde priserne på omtrent
samme niveau de kommende år.
Længere sigt

Vi ser i øjeblikket de politiske vinde blæse i den rigtige retning for varmeværker, der har en CO2neutral produktion. De næste tre til fem år kan blive rigtig spændende for Hanstholm Varmeværk,
hvor der kan opstå unikke nye muligheder med havnens planer om at være CO2-neutral. Det kan
være overskudsvarme fra et kommende PowerToX anlæg, det kan være udskiftning af gas til
fjernvarme på havnen eller det kan være nogle helt nye aktiviteter der relateret til havnen.
Investeringsoversigt 2023 til 2026

Vi planlægger med at skulle færdiggøre de projekterede udvidelser af ledningsområdet frem til
2025 for områderne Hvedemarken, Fyrvej og Industrien samt et nyt projekt for Thisted Bolig på
Roshage og privat udstykning på Brunbjerg. Der er ikke planlagt yderligere investeringer ud over
normal udskiftning af ledningsnet og teknisk materiel.

Ledningsnet fornyelse
Ledningsnet udvidelse
Måler
Tegningsomlægning
Bil*
Pumper m.m.
I alt

2023
100.000
1.000.000
40.000
60.000
230.000
75.000
1.505.000

2024
100.000
500.000
50.000

2025
100.000
500.000
50.000

2026
100.000
200.000
50.000

75.000
725.000

75.000
725.000

75.000
425.000

(*der forventes overgang til el-bil)

Prissammenligning med øvrige værker

Grafen viser prisen for et familiehus på 130 m² med et forbrug på 18.300 kWh.


Blå = Hanstholm Varmeværk



Grå = de øvrige værker i nærområdet

Ganske tilfredsstillende
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Hus på 130 kvm, varmeforbrug 18,1 MWh
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