Slagslunde, d. 20. september 2022

Prisloft for fjernvarme
I Slagslunde har vi et lille barmarksværk med 248 fjernvarmebrugere. Det er et a.m.b.a., altså et værk, der
ejes af forbrugerne, og med en generalforsamlingsvalgt frivillig bestyrelse, der arbejder uden vederlag.
Værket beskæftiger en teknisk driftsleder, som varetager den daglige tekniske drift. Bogholderi,
opkrævning og revisoropgaver varetages af eksterne kræfter. Al øvrig administration varetages af den
valgte bestyrelse.
Regeringens udmelding om muligheden for udskydelse af betaling for fjernvarme, der ligger over et
lovbestemt loft, kan være en god ide for enkelte forbrugere, men de skitser til forslag, som regeringen hidtil
har lagt frem, virker til gengæld skræmmende for et værk som vores. Især to problemer kan være
ødelæggende for de små barmarksværker, som ofte er organiseret som et a.m.b.a.: (1) Likviditeten vil blive
bragt i fare gennem de næste 5 år og (2) disse værker besidder ikke den administrative og juridiske styrke
til at påtage sig opgaven med at agere bank.
Da vi, jf. varmeforsyningsloven, efterlever et ”hvile-i-sig-selv” princip, har vi ingen opsparet kapital, men må
opkræve betaling fra forbrugerne til dækning af de udgifter værket har.
Med regeringens forslag kan forbrugerne nu vælge at reducere deres betaling for varme til niveauet fra
efteråret 2021. Det vil for vores vedkommende betyde en halvering af indbetalingerne. Vi vil så formentlig
kunne ansøge om dækning (lån) hos staten for den manglende betaling. Og her kommer det første mulige
problem: Da vi ingen egenkapital har, er vores likviditet afhængig af, at vi har rådighed over det
budgetterede a conto-beløb, da vi ca. en uge efter betalingsfristens udløb, skal betale regningerne for el og
gas til at producere varme på værket. Hvis vi ikke har de manglende midler fra staten på dette tidspunkt går
vi i princippet konkurs!
Kundernes manglende indbetalinger her og nu skal så afdrages over op til 5 år. Og i samme takt (må det
formodes) skal lånet fra staten betales tilbage. Dette indebærer en meget stor administrativ opgave for den
frivillige bestyrelse, der nu skal agere ”bank” for kunder og stat med alt hvad det indebærer af registrering
og administration. Desuden kan der potentielt opstå en række problemer, hvoraf vi skal nævne to: Hvis
kunden ikke tilbagebetaler de udskudte rater (enten slet ikke eller ikke til tiden) - skal værket så alligevel
tilbagebetale lånet til staten? Igen taler vi om et likviditetsproblem, der kan være umuligt for værket at leve
med. Et andet problem kan opstå, hvis en ejendom med en løbende afdragsordning, skifter ejer. I dette
tilfælde har værket jo ikke en aftale med den nye ejer og den tidligere ejer er jo så ikke længere kunde hos
værket og kan være rejst til udlandet eller vanskelig at kontakte. Hvis værket i et sådant tilfælde står med
et eventuelt tab, vil det betyde at værket må hæve varmeprisen for de resterende kunder.
Regeringens forslag er endnu ikke kendt i detaljer, men som det er præsenteret for offentligheden, vil det
give voldsomme problemer for de mange små barmarksværker. Vi skal derfor opfordre til, at ordningen
bliver implementeret på en sådan måde, at alle kunder betaler de fastsatte a conto-beløb til værket og
en eventuel udskydelse af en del af betalingen udelukkende er en sag mellem kunden og staten som
långiver, eventuelt formidlet af bankerne.
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