Månedsbrev

EGTVED VARMEVÆRK AmbA
Søndergade 35
6040 Egtved

Januarbrev

Varmeaftagere, medarbejdere, bestyrelse, samarbejdende varmeværker
leverandører ønskes et rigtig godt nytår samt det bedste for året der kommer.

og

2018 bliver et år i forandringens tegn. Der er kun 12 måneder til at grundbeløbet
falder væk. Som det ser ud nu må varmeaftagere se store prisstigninger i møde. I
den anledning har formanden skrevet et læserbrev, for at fortælle hvad vi ønsker.
Læserbrevet kan ses her:
Nødråb fra Egtved Varmeværk.
1. januar 2019 er mange decentrale kraftvarmeværkers startdag på en virkelighed, hvor omkostningerne for
fjernvarmekunder går grassat. Grundbeløbet forsvinder, hvilket betyder stigninger i årets varmepris på 3-4.000 kr.
Energimin. Lars Christian Lilleholt (V) udtaler: at han er optaget af problematikken men han anser det for
værkernes ansvar ”at foretage den nødvendige omstilling til en fremtid uden grundbeløbet”. Vi tager gerne
omstillingen, men kan ikke for den lovgivning, der er i dag. Ønsket er frit brændselsvalg.
Produktion på decentrale kraftvarmeværker skal foretages med afgiftsbelagt naturgas, og eneste undtagelse er
solvarme. Denne er udnyttet. Ministeren argumenterer senest for anvendelsen af eldrevne varmepumper i
produktionen. De er kun rentable på tidspunkter hvor der i forvejen er solenergi nok. Skal de bruges i resttiden af
året kræver det megen anvendelse af strøm, der p.t. er beskattet alt for hårdt.
Jeg kan pege på produktionsmæssige tiltag for god økonomi i varmeværket. Vi skal have tilladelse til at fyre med
afgiftsfri flis, som der er rigeligt af. Det vil sikre nødvendige produktion af varme på årsbasis på lige vilkår med
store kraftværkers omstilling til flis. Vi skal have mulighed for at kunne købe el til elkedler, der står og glaner, da
mængden af strøm balanceres til udlandet til utroligt lave priser. Produktion på elkedler kan sagtens ske på tider af
døgnet, hvor forbruget er lille. Akkumuleringsmæssigt kan varmen gemmes hvis det er nødvendigt, det kan
strømmen ikke.
Med bortfald af grundbeløb forsvinder decentrale værkers lyst til at producere el. Derfor vil gasmotor og generator
blive skrottet fra 2019.
For et decentralt varmeværk i Egtved er næsten halvdelen af varmeprisen afgifter. Det er utåleligt at nogen skal og
andre ikke skal betale afgift fordi produktionsformen afgør afgiften. Afgiften er en indtægt for staten til at drive
”butikken” Jeg vil foreslå ministeren en omlægning af afgifter på varmeområdet. Alle skal betale afgift efter
forbrug. Derfor skal afgiften ned på måleren, så alle deltager på lige fod til forretningen Danmarks husholdning. I en
årrække kan den eksisterende ordning bruges som skygge, for ikke at ”vælte” statens indtægter. De, der ikke er
tilsluttet kollektiv varmeforsyning, må betale en tilsvarende afgift på anden måde.
Martin Windelin konkluderer 26/12 i VAF at fjernvarme er et ensartet produkt. Det er korrekt men det er
beskatningen af fjernvarme ikke – derfor nødråbet.
Løsning til balanceret økonomi for Danmarks varmeforbrugere er enkel. Gå i gang hr. Minister!
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