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Mindre prisstigning på varme i Hjørring i 2019.
Hjørring Varmeforsyning har gennem årene haft en stabil og lav varmepris, men det er nu nødvendigt at
justere prisen fra 1. januar 2019.

Hvorfor stiger prisen så?
Efter politisk krav blev der i 1997 sat produktion i gang på et kraftvarmeværk til 347 mio. kr.
Vi fik i de første år en garanteret pris på den producerede el, men efter nogle år blev det besluttet, at nu skulle
den producerede el afregnes til markedsprisen – som var noget lavere end den garanterede pris. Samtidig var
prisen på naturgas til at producere el og varme steget.
Det var derfor ikke længere rentabelt at samproducere el og varme, så for at kompensere Hjørring
Varmeforsyning og for samtidig at have en sikkerhed for, at vi var klar til at producere el, hvis der opstod behov
for det, fik vi en rådighedsbetaling (grundbeløb), der i de senere år har været på 20-25 mio. kr. årligt. Denne
ordning skulle så ophøre ved udgangen af 2018.
Gennem de seneste 5-6 år har politikere fra næsten alle partier sagt, at man ville finde en ”blød”
overgangsordning fra 2019. Det er ikke sket, men vi har gennem årene forberedt os på denne situation ved
bl.a. hurtigt at afskrive på vores anlæg. Det udnytter vi nu ved bl.a. at forlænge afskrivningsperioden på vores
nye biomasse-anlæg med 2 år.
Vi kan derfor nøjes med en prisstigning på 6,9% og ikke de 20-25% eller mere, som har været omtalt i medierne
de seneste uger. Forventede prisstigninger på brændsler tegner sig for ca. 2% af prisstigningen.
I Folketinget er der indgået en bred politisk aftale om at få reduceret varmepriserne. Denne aftale er endnu
ikke udmøntet i noget konkret, men pt. synes det mest kun at være ekstra administrativt arbejde.
Som første led i dette arbejde har vi måttet omlægge regnskabsåret, så det følger kalenderåret. Det skyldes
myndighedernes krav om levering af kalender-årsoplysninger. Formålet er øjensynligt, at når alle har samme
regnskabsår mm., kan man centralt sammenligne priser, omkostninger mm for de enkelte varmeværker.
Der er imidlertid så mange faktorer, der spiller ind, at det virker som ønsketænkning. Forskellige brændsler,
forskellig forbrugertæthed, forskellighed i tilsluttede detail- og industrivirksomheder, forskellighed i etage- og
parcelhusbyggeri osv.

