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Globale prisstigninger.
Vi har som bekendt desværre været nødsaget til at hæve prisen på varme her pr. 1/12022. Dette skyldes globale prisstigninger på energi.
Beklageligvis ser det ud til, at de internationale energipriser fortsat vil være høje i hele
2022. og vi kan desværre ikke udelukke at der er behov for yderligere stigninger i vores
priser.

Grafen viser prisen på gas i 2021. Prisen er i Januar 2022 steget yderligere.

Svært ved at betale regningen?
Vi oplever at flere og flere ikke betaler deres
varmeregning. Dette betyder at varmeværket
samlet har cirka 500.000 til gode hos forbrugerne. Dette beløb stiger som det ser ud lige nu,
hver måned med cirka 100.000 kroner fordi alle
ikke betaler det de skal.
Vi ved at det blandt andet skyldes at nogle
varmeaftagere har svært ved at betale de høje
priser. Der findes på nuværende tidspunkt en
ordning hvor man hos kommunen kan søge om tilskud, hvis man i forvejen er modtager af offentlige ydelser. – Denne ordning anbefaler vi at man ansøger, hvis man er i
målgruppen.
Der forhandles i øjeblikket på Christiansborg om yderligere hjælp til varmeregningen.
Hvad disse forhandlinger ender ud i ved vi ikke endnu.
Hvis man står i en situation, hvor man ikke kan betale sin regning, så er det vigtigt at
tage kontakt til varmeværket, så kan der i langt de fleste tilfælde laves en aftale, så
man undgår at få lukket for varmen og få sagen i fogedretten.
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Hvorfor er i så hårde ved ”dårlige betalere”
Som sagt så vil vi altid søge en løsning med en
afdragsordning, sikkerhedsstillelse mv. Men det
kræver at forbrugeren tager kontakt til os og udviser en form for vilje til at betale. Hvis ikke dette
er tilfældet så skal værket for fællesskabets skyld,
gøre alt hvad vi kan for at få pengene ind, og her
kan tvangsauktion i sidste ende være en konsekvens for de enkelte skyldnere.

Hvad er varmeværket for et slags firma?
Vores varmeværk er ikke et traditionelt firma som skal lave overskud til sine ejere. Vi er
et Andelsselskab ejet af forbrugerne, hvor formålet er at producere og distribuere varme til områdets aftagere. I er altså både vores forbrugere og vores ejere. Samtidig er vi
underlagt en masse regler og lovgivning herunder ”hvile i sig selv princippet” der betyder, at vi hverken må lave overskud eller underskud.
Derfor har vi heller ikke en bankkonto med en masse penge til dårlige tider, vi har kun
de penge der indbetales fra forbrugerne og de går alene til at drive værket.
Det betyder også at når folk ikke betaler og vi derfor mangler penge i kassen, så er der
kun de øvrige forbrugere til at betale. Kort sagt er konsekvensen den, at hvis du ikke
betaler, så er det dine naboer og de andre forbrugere, der kan risikere at komme til at
betale regningen i sidste ende. Og i det værste scenarie, kan vi risikere at varmeforsyningen må afbrydes til alle forbrugere, fordi kassen er tom og værket ikke kan betale
regningerne. At enkelte forbrugere ikke betaler deres regning for varmen, kan derfor i
sidste ende få afgørende betydning for alle vores forbrugere.

Forblivelsespligt
Den enkelte forbruger er ikke tvunget til at bruge fjernvarmen, men der er ”tinglyst”
forblivelsespligt på de fleste af ejendommene som er tilsluttede, så her skal altid betales ”areal bidrag”.
Hvis man skulle vælge at få opsat en anden varmekilde og ikke vil benytte fjernvarme fortsat, så skal værkets underrettes, så fjernvarmerørene kan blive lukket teknisk
korrekt, således at det ikke afstedkommer et unødigt forbrug eller udgør skade på
ledningsnettet. – Vi anbefaler dog ikke at man skifter fra fjernvarme på nuværende
tidspunkt, da det er en dyr løsning for forbrugeren, hvor man fortsat skal betale areal
bidrag. Samtidig er det ikke muligt modtage statsligt tilskud til opsætning af varmepumper.
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Rygter og historier
For at undgå og imødekomme nogle af de mange rygter, der allerede florerer lokalt,
har vi på vores hjemmeside lagt nogle dokumenter op, hvor vi sammen med vores advokat og Dansk fjernvarme oplyser hvad der er op og ned omkring værket.
Som varmeforsyningsselskab, er vi som tidligere nævnt underlagt en kompleks og omfattende lovgivning.
Alle disse love og regler er vi som bestyrelse naturligvis ikke alene i stand til at navigerer i, derfor har vi igennem flere år, modtaget kompetent rådgivning fra vores statsautoriseret revisor PWC med speciale i varmeværker og advokatfirmaet Energi og miljø
samt vores brancheorganisation Dansk Fjernvarme, derfor er vi også helt sikre på, at vi
følger gældende lovgivning.
Som forbruger eller andelshaver kan du altid kontakte os, hvis i har spørgsmål eller
kommentarer.

Status omkring lukning.
Næstved Kommune modtog 30 sep. 2021 projektforslag til nedlukning af vores fjernvarmeværk. To måneder efter beder kommunen om nogle rettelser i projektforslaget.
Disse er nu foretaget og projektforslaget er returneret til kommunen d. 14 januar 2022.
Vi har benyttet et af Danmarks største rådgivende ingeniørfirmaer, Niras, det oprindelige projektforslag opfyldte alle de punkter der normalt arbejdes med i sådan et projektforslag, men Næstved Kommune havde behov for nogle rettelser.
Hvis Kommunens tidsplan fortsat holder, burde det være færdigbehandlet indenfor
nogle måneder.
I forbindelse med en nedlukning af varmeværket, så vil værket ikke kunne lukkes før
alle regninger er betalt. – Så vi vil opfordre til at man betaler sine regninger og hvis
man ikke kan, at man så tager initiativ til at finde en løsning.

Hvad kan du gøre lige nu?
For at undgå at blive ramt hård af de stigende priser, anbefaler vi at vores forbrugere
sparer på varmen. På hjemmesiden www.sparenergi.dk er det muligt at få gode råd til,
hvordan vi hver især kan spare på energien.
Samtidig opfordrer vi til, at hvis du endnu ikke har betalt den eller de seneste regninger, så se at få det gjort. Ikke blot for at sikre, at selskabet kan lukkes forsvarligt, men
også for at undgå, at dine naboer og de øvrige forbrugere ender med at hænge på regningen.

Mange hilsner fra
Bestyrelsen
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Telefontid administration
Onsdag 18.00 - 19.00
Telefon: 55 44 45 10
Vagttelefon
58 18 80 62 - Døgnbemandet ved nedbrud på fjernvarmen.
Mail og hjemmeside
mail: hmkv@hmkv.dk
Web: www.hmkv.dk
Adresse
Smedevangen 4, Hyllinge
4700 Næstved
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