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Nytårsbrev til andelshavere
og forbrugere
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2019 går på hæld. Det har været et hektisk år i Dronninglund Fjernvarmeværk Amba. Den nuværende bestyrelse blev sammensat i oktober 2018 og allerede justeret på den ordinære generalforsamling i maj 2019.
Der har været rigtig meget nyt vi som bestyrelse skulle sætte os ind i og forholde os til. I denne proces har
bestyrelsen haft helt uvurderlig hjælp af det ansatte personale – en kæmpe stor tak til Johan, Stella, Michael
og Bjørn. De tre suppleanter til bestyrelsen har deltaget i bestyrelsesmøderne og hver bidraget på deres måde.
Sideløbende med, at bestyrelsen har skullet sætte sig ind i den løbende drift af varmeværket, har vi som bekendt arbejdet med etablering af en luft-vand-varmepumpe.
Kontrakten med Johnson blev underskrevet den 6. december og tidsplanen for etableringen af anlægget er, at
arbejdet går i gang i foråret 2020 og det skal herefter være i drift i oktober/november 2020.
Den samlede nettoetableringsomkostning bliver kr. 32 – 35 mio excl. moms. Hele nettoinvesteringen lånes
på et 20-årigt lån i Kommunekredit med garanti fra Brønderslev Kommune til en yderst favorabel rente. Der
betales ikke noget bidrag til Kommunekredit, men vi skal betale en garantiprovision på 0,75 % p.a. til Brønderslev Kommune. Den samlede rentesats (dvs. incl. garantiprovision) bliver næppe mere end 1,5 % p.a.
Som tidligere oplyst vil vi med dette anlæg i drift i efteråret 2020 have sikret at 80 – 85 % af varmeforsyningen
til vore 1.400 andelshavere/forbrugere produceres uden anvendelse af fossile brændstoffer og uden udledning af CO2. Uden vi vil forpligte os til noget præcist beløb kan det oplyses, at idriftsætningen af varmepumpen forventes at indebære en betydelig prisreduktion overfor forbrugerne i 2021 sammenlignet med den pris,
der er betalt i 2019.
På kort sigt har vi også en positiv nyhed. Prisen på varme har i 2019 været kr. 565,00 pr. MWh. Denne pris
var baseret på en forventning om en relativt høj naturgaspris. Det har faktisk været muligt at indkøbe naturgassen en del billigere. Endvidere har vi tjent mere på produktion af el end forventet. Samlet indebærer det,
at bestyrelsen på sit møde den 19. december har besluttet at reducere prisen for 2019 til kr. 515,00 pr. MWh.
Prisreduktionen vil blive indregnet i slutopgørelsen for 2019. Samtidig har bestyrelsen besluttet ligeledes at
nedsætte prisen i 2020 til kr. 515,00 pr. MWh. Acontoopkrævninger for januar 2020 er allerede genereret
baseret på en pris på kr. 553,00 pr MWh. For meget opkrævet aconto for januar 2020 vil blive reguleret i
acontoopkrævningen for marts 2020.
Vores driftsleder Johan Frey har besluttet at han gerne vil trappe ned og har valgt at opsige sin stilling til fratrædelse den 31.12.2019 for i stedet at arbejde mere projektorienteret andetsteds. Det er så heldigvis lykkedes
at finde en værdig afløser. Vi har med tiltrædelse den 01.01.2020 ansat Casper Christiansen, som er maskinmester og bosat i Hjallerup. Casper har hidtil arbejdet til søs. Johan har lovet at være til rådighed på ad hocbasis for at give Casper den bedst mulige introduktion til stillingen som driftsleder. De øvrige medarbejdere
er i øvrigt så kvalificerede, at vi i bestyrelsen er sikre på at udskiftningen i førersædet kan ske uden de helt
store problemer. Vi takker Johan mange gange for hans ihærdige og loyale arbejde for Dronninglund Fjernvarmeværk og ønsker held og lykke fremover. Samtidig byder vi Casper velkommen som vores nye driftsleder.
På vegne bestyrelsen i Dronninglund Fjernvarmeværk Amba vil jeg ønske alle vore andelshavere/forbrugere
godt nytår – vi glæder os til at gennemføre varmepumpeprojektet i 2020 og håber at vi ved udgangen af 2020
kan varsle nedsættelse af varmepriserne for 2021.
Med venlig hilsen
Morten Jensen
Bestyrelsesformand

