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Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. i likvidation
Kære andelshaver/forbruger

Som det formentligt er dig bekendt, er der på den ekstraordinære generalforsamling d. 20. juni 2022 i
Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. truffet beslutning om at indtræde i likvidation og afvikle
A.m.b.a.’ets aktiviteter, og i den forbindelse er jeg blevet udpeget som likvidator og skal forestå denne
proces.
Men bare så, at der ikke er nogen tvivl, skal værkerne holdes i drift indtil august 2023. Det vil derfor fortsat
være muligt at aftage varme på samme vis indtil da.
Som likvidator overtager jeg officielt A.m.b.a.’ets ledelse, men den tidligere bestyrelse har lovet i videst
muligt omfang at bistå med processen omkring afvikling og nedlukning af varmeværkerne, således at den
viden bestyrelsen har opbygget gennem en længere årrække, ikke går tabt, og kan hjælpe med at nedlukningen foregår så nænsomt, både økonomisk og menneskeligt, som muligt.
Jeg har derfor også holdt møde med bestyrelsen og ansatte for at få bekræftet deres bistand i denne proces.
Jeg gør i den forbindelse opmærksom på, at ligesom, at det er vigtigt at bestyrelsen deltager aktivt i processen, er det også vigtigt, at I som andelshavere og forbrugere bistår i processen.
Som skrevet, skal værkerne holdes i drift indtil august 2023, men kan lukkes tidligere, hvis alle har fået
etableret egne varmekilder. Hvis værkerne kan lukkes tidligere, betyder det naturligvis, at udgifterne til
likvidationen kan begrænses mest muligt til alles gavn.
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Derudover er det bedst, at afkoblingen af forbrugere først sker i de forsyningsområder, der ligger længst
væk fra værkerne.
Jeg vil snarligt afholde et møde med den teknisk ansvarlige for at få lagt en klar plan for, hvordan dette
varetages bedst muligt.
Derudover vil jeg snarligt opdatere den procesplan, der for nuværende lægger for afviklingen. Og som er
indsendt til, og godkendt af, Næstved Kommune.
Det er i den forbindelse aftalt, at der på varmeværkernes hjemmeside oprettes en ”fane”, hvor løbende
information, status på nedlukning og andet relevant omkring likvidationen vil blive samlet, således at dette
altid er tilgængeligt for alle.
Der er allerede et problem med, at for mange forbrugere vælger ikke at betale skyldige forbrugsudgifter.
Hvis man ikke betaler sine forbrugsudgifter, vil dette fortsat betyder, at der vil blive igangsat en inddrivelsesproces omgående, og de ekstra udgifter til inddrivelse, vil kun komme alle som forbrugere og andelshavere til skade. Man slipper ikke for betalingen.
Så hermed en opfordring til at man betaler sine opkrævninger og retter henvendelse, hvis man ikke skulle
kunne betale til tiden, således at der kan indgås en aftale, fremfor at der skal afholdes udgifter til inddrivelse.
I kan allerede nu se på takstbladet, at der opkræves et beløb på 60,46 kr. inkl. moms til brug for omkostningerne i forbindelse med nedlukning.
Hvis nedlukningen kan gøres billigere end forventet, vil de midler, der er tilbage skulle gå tilbage til jer
som andelshavere/forbrugere.
Men det forudsætter, at alle betaler deres forbrugsudgifter og at alle samarbejder omkring nedlukningsprocessen i videste muligt omfang.
Det er ikke alene den enkelte, der lider et tab, hvis dette ikke varetages, men også de øvrige andelshavere/forbrugere.
Jeg håber derfor, at alle, også dem der ikke stemte for nedlukning, vil hjælpe alle med at få processen til at
gå godt.
Jeg er derudover blevet anmodet om at oplyse om, at man som forbruger ikke selv må nedtage egen
målere, da dette strider mod de almindelige betingelser for fjernvarmeleverandører.
Vi har allerede oplevet flere forbrugere, der har valgt at gøre dette, og må indstille, at det stopper straks.
Målere må alene nedtages af værket. Og nedtagning af egen måler er i strid med gældende regler.
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Hvis man har valgt at nedtage sin måler, uden værkets involvering, er det ikke muligt for værket at kontrollere, hvorvidt den enkelte forbruger anvender varme. Man vil derfor af værket blive afregnet for et beregnet forbrug efter gældende regler herom, indtil at der er sket korrekt afkobling.
Det vil for de forbrugere, der selv vælger at nedtage egne målere i strid med gældende regler medføre en
forventet ekstra udgift for den enkelte.
Og øgede omkostninger forbundet med nedlukningen af værket, da dette medfører ekstraudgifter til administration i afviklingsperioden, hvilket kommer alle andelshavere/forbrugere til skade.
Som angivet flere gange, vil jeg opfordre til, at man følger de instrukser, der kommer fra værket med henblik på at gøre nedlukningsprocessen, så omkostningsfri som overhovedet muligt.
Slutteligt så kan jeg informere om, at der afholdes en mini-messe i Vesthallen, d. 23. august 2022 fra kl.
15-20, hvor flere forskellige leverandør af individuelle varmeløsninger vil deltage.
Jeg vil derudover drøfte med nogle af mine øvrige samarbejdspartnere, hvorvidt de evt. kan bistå med
løsning eller finansieringer i forbindelse med etablere af nye løsninger, og evt. deltage i mini-messen.
Jeg håber på, at mange af jer vil deltage.
I vil derudover høre løbende fra mig, når der er nyt i processen, og ellers vil hjemmesiden løbende blive
opdateret med seneste information.

Med venlig hilsen

Søren Storgaard
Advokat
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