Mere om harmoniseringsbidraget.
I forbindelse med sammenlægningen blev der aftalt, der skulle ske en udligning mellem de to selskaber, så
alle forbrugere havde samme økonomiske grundlag, når man skulle indgå i et fælles selskab. Man kan sige,
der skulle ske en harmonisering, og derfor kom udligningen til at hedde et harmoniseringsbidrag.
Som det fremgår af nedenstående figur, som også blev vist på generalforsamlingerne, så beregnes
harmoniseringsbidraget som summen af forskel i formue + forskel i driftsresultat:

Forskel i formue:
Forskellen i formue mellem de to selskaber er opgjort pr. 31/12 2020, og består af udgifter til
reinvesteringer i rørledninger og aktiver i selskabet for hvert af de to selskaber:
•
•

Reinvesteringer røranlæg: De nødvendige reinvesteringer i rørledningerne er beregnet af et
eksternt rådgivende ingeniørfirma
Aktiver i selskabet: Summen af Materielle anlægsaktiver, henlæggelser, likvider og gæld

Formuen er således helt uafhængige af driftsrelaterede forhold som dagspriserne på el, naturgas, træflis
eller affald og lignende.
Forskel i driftsresultat:
For at få ens priser i Sønderborg og Augustenborg, skal der etableres en ledningsforbindelse mellem de to
forsyningsområder. Arbejdet er i gang, men afsluttes først i løbet af 2022, og derfor skal forbrugerne i de
to forsyningsområder selv afholde deres respektive omkostninger for 2021, på helt samme måde som
inden sammenlægningen. På generalforsamlingerne blev vist det forventede driftsresultat for 2021 på det
tidspunkt, men den endelige opgørelse kan først foretages i slutningen af 2021, og derfor får de voldsomme
prisstigninger på el og naturgas en afgørende betydning:
•

I Sønderborg produceres en del el på kraftvarmeværket, mens der kun bruges en mindre andel
naturgas i varmeproduktionen. Derfor forventer man en væsentlig større overdækning i 2021 end
forventet.

•

I Augustenborg er varmeproduktionen baseret på el og naturgas. Den andel, der produceres på elkedlen er helt afhængig af forholdene på el-markedet, som ikke har været lige så lukrativt i 2021
som i 2020, og derfor er en stor del af varmen i 2021 blevet produceret på naturgaskedlerne.
Følgelig slår de høje naturgaspriser hårdt igennem, og man forventer en væsentlig større
underdækning i 2021 end forventet.

Når Sønderborg får et bedre resultat end forventet, og Augustenborg får et dårligere resultat end
forventet, så stiger forskellen i driftsresultat, og derfor stiger harmoniseringsbidraget også. Til gengæld kan
man som forbruger i Augustenborg så glæde sig over, at man allerede fra 1. januar 2022 får samme
varmepris som i Sønderborg, hvilket betyder et fald på ca. 1.000 kr. for et standardhus på 130 m2 med et
varmeforbrug på 18,1 MWh. Og nogle vil oven i det kunne glæde sig over, at det faste bidrag for ”B-areal”,
som nogle tidligere betalte i Augustenborg, også bortfalder.

