Overvejelser i forbindelse med
projektforslagene
Oplysningsmøde 27-01-2016
På vegne af Uggelhuse Langkastrup kraftvarmeværks bestyrelse
Præsenteret af suppleant Peter Lembcke

www.uggelhuse-fjernvarme.dk

Agenda
• Projektforslagene generelt
• Brugerøkonomiske betragtninger – investering i biomasse

• Brugerøkonomiske betragtninger – lukning af værket
• Lokalsamfundsmæssige betragtninger
• Det videre forløb
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Projektforslagene generelt
•
•
•
•
•

Modtager
Brugte tal
Finansiering
Løbetid for lån
Krystalkuglen!

-

kommunen
standardtal/reelle tilbud
lån til 7%
20/10år
bestyrelsens tanker
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Betragtninger biomasse
• Investering er ikke tilstrækkelig til at få en gennemsnitlig fair varmeudgift på
standardhuset.
• Tilskud til motor bortfalder ultimo 2018 prisstigning ca. 4.000/forbruger –
ULK har fået hjælp til frit brændselsvalg
• Fremtidige afgifter på biomasse vil slå rigtig hårdt igennem på grund af vores
store varmeproduktion - 1/3 til gavn 2/3 til tab i vejen
• Investering på 5,8mio i dag = gæld på 11,3mio i morgen.
• Ved et salg på 1750MWh/år fordelt over 150 aktive forbrugere bliver
besparelsen i gennemsnit 4.200/3.500kr
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Betragtninger lukning

Finansiering
Hovedstol
Årlig ydelse ved 7%
Årlig ydelse ved 4,5%
Årlig ydelse ved 0,5% (F1)

Årlig betaling
106.000 kr
14.828 kr
13.221 kr
10.873 kr

Har du pengene i banken er tilbagebetalingstiden ca. 5år.

Alle priser er i 2016 niveau.
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Standardtal til overvejelse
•

Investering i anlæg. ”Gør det selv” i stedet for ”færdig pakke”. Besparelse 15.000 –
30.000kr

•

Værkets gæld falder indtil ultimo 2018. Besparelse 5.000 – 10.000kr

•

Virkningsgrad på pilleovn/fyr er sat til 80-85%. Producenten siger: 90-96%.
Besparelse 700kr/år

•

Levetid for anlæg. Efter 15/20 år skal det ikke nødvendigvis udskiftes med komplet
nyt

•

Håndværkerfradrag kan muligvis gives til installationen. Værdi 6.000 - 8.000kr

•

Efter afbetaling af varmekilden kommer der meget billige år. Totalt 8.000 –
12.000kr/år

Alle priser er i 2016 niveau.
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Lokalsamfundsmæssig overvejelser ved en
lukning
•

Den misstemning og konflikt som ULK afstedkommer vil vi lægge bag os

•

Stigning i husværdien medfører øget interesse for vores område

•

Det kan igen svare sig at købe hus i Uggelhuse og Langkastrup

•

Vores by vil igen være attraktiv og ressourcestærke familier vil tiltrækkes.

•

Vores ældre borgere kan få realiseret deres bolig når det bliver nødvendigt
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Det videre forløb
•
•

Der vil blive afholdt ”spørgetime” på værket for at give hjælp til forståelse af projektforslagene
og konkret beregning af forbrugerøkonomi.
Medbring dit MWh forbrug samt dit boligareal for præcis beregning
Datoer:
2/2 19:00 til ca. 20:00
8/2 19:00 til ca. 20:00

•

For yderligere spørgsmål og vejledning
Kontakt Peter Lembcke på peterlembcke@gmail.com – primært teknisk
Kontakt Kjeld Andreasen på kj.elda@hotmail.com – primært økonomisk

•

Afstemning af projektforslag ved ekstraordinær generalforsamling 10/2 18:30.
• Dagsorden:
• 1, Valg af dirigent
• 2, Valg af stemmetæller
• 3, Spørgetid til projektforslagene
• 4, Afstemning om investering i biomasse
• 5, optælling
• 6, Afstemning om lukning af værket
• 7, Optælling
• 8, evt.
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