Påstande og fakta om sammenlægningen.
Efter offentliggørelsen af prisstigningen i Augustenborg i oktober, og offentliggørelsen af Sønderborg
Varmes varmepriser i 2022, herunder at harmoniseringsbidraget bliver højere end forventet, har der været
en del debat på Facebook.
Debatten indeholder en del påstande, som Sønderborg Varme i det følgende har givet et faktatjek, som vi
håber, kan være med til at afklare misforståelser.
Påstandene er med overlæg formuleret som i de enkelte kommentarer. En del påstande gentages i
forskellig udformning i debatten, og de besvares naturligvis kun én gang.

Påstand:

Hvorfor sammenlægning inden rørledningen er færdig, hvem betaler? Selvfølgelig
forbrugerne i Augustenborg.

Fakta:

Det var nødvendigt at gennemføre sammenlægningen først for at sikre grundlaget for
rørledningen var på plads. Ellers kunne man risikere at lave en ledning, uden der bagefter var
brug for den, og den risiko kan ingen ansvarlig ledelse løbe.
Rørledningen etableres af det fælles selskab og betales af det fælles selskab, dvs. ALLE
forbrugere i selskabet. Men fordelen kommer i høj grad Augustenborg til gode, da
rørledningen er med til at sikre, de kan se frem til samme varmepris som i Sønderborg.

Påstand:

Bare vent til alle er koblet på forsyningskæden, så skal I se løjer på prisstigningerne.

Fakta:

Rørledningen er en vigtig forudsætning for at harmonisere og stabilisere varmeprisen. Den
gør det nemlig muligt at bruge de forskellige eksisterende varmekilder mere effektivt og
sikrer samtidig, at fremtidige varmekilder kan integreres, så man bibeholder et robust
varmesystem med flere forskellige varmekilder, og dermed mindre følsomhed overfor
ændringer i rammevilkår og tilfældige udsving som f.eks. de høje energipriser i vinteren
2021/2022.

Påstand:

Gælder varmeforsyningslovens regler for varsling ikke i Sønderborg?

Fakta:

Det er Forsyningstilsynet som overvåger, om varmeforsyningslovens krav er opfyldt. De har i
den forbindelse udgivet VEJ nr. 9411 af 01/07/2020: ”Vejledning om varslingsregler efter
varmeforsyningsloven”, og iht. denne, skal almindelige prisændringer varsles overfor
varmeaftagerne tidligst mulig efter vedtagelse og inden ikrafttræden. Væsentlige
prisændringer skal varsles med 3 måneders varsel. Den foretagne prisændring pr. 1.
november er lavere end det specificerede væsentlighedskrav, og skal derfor varsles som en
almindelig prisændring. Harmoniseringsbidraget er varslet ved individuelt brev i september
2021. Forsyningstilsynets krav er derfor opfyldt

Påstand:

At et harmoniseringsbidrag reguleres efter energipriserne er en fuldstændig vanvittig
argumentation.

Fakta:

Harmoniseringsbidraget reguleres ikke efter energipriserne, men efter de to selskabers
driftsresultat i 2021. Da Sønderborg kun bruger lidt naturgas, men sælger en del el, betyder
de høje el-priser, at driftsresultatet bliver bedre end forventet.
I Augustenborg er varmeforsyningen grundlæggende er baseret på naturgas og ydelser i elmarkedet, og her slår den meget høje naturgaspris igennem på omkostningerne, så
driftsresultatet bliver dårligere end forventet. Nøjagtig som hvis Augustenborg var fortsat
som selvstændigt selskab.
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.

Påstand:

Beslutningen blev hastet igennem, der skulle ikke være plads til en dialog, for så var det
aldrig blevet til noget.

Fakta:

Helt tilbage i 2015/2016 startede Gråsten, Sønderborg og Augustenborg drøftelserne om en
sammenlægning.
Da Augustenborg trak sig ud af forhandlingerne, fortsatte Gråsten og Sønderborg
drøftelserne, og blev lagt sammen i 2018. I 2019 blev drøftelserne med Augustenborg
genoptaget, efter bestyrelsen for Augustenborg Fjernvarme på den ordinære
generalforsamling fik pålæg fra generalforsamlingen om at genoptage forhandlingerne.
Drøftelserne første til sammenlægningen her i 2021. Der har således været rigelig tid til
dialog og til at drøfte alternativer.
Havde Augustenborg ikke trukket sig ud af forhandlingerne, ville sammenlægningen og
sammenkoblingen af forsyningsområderne kunnet have været en realitet meget tidligere, og
effekten af de nuværende udsving på energimarkederne kunne have være udjævnet. Intet er
således hastet igennem, spørgsmålet er nærmere, om det reelt ikke gik for langsomt.

Påstand:

Nordborg´s varmeværk ved Danfoss fyrer med halm og er således CO2 neutralt, idet kornet
optager CO2 under vækstperioden og frigiver den igen ved afbrændingen af restproduktet
halm. Værket drives af Sønderborg Forsyning og med tiden er det meningen at det skal
forsyne til Guderup. Det havde været nærliggende at have forsat til Augustenborg.

Fakta:

Argumentationen omkring CO2 er helt korrekt.
Men Nordals Fjernvarme har både en højere varmepris og en højere gældsætning pr.
forbruger end Sønderborg Varme, og en transmissionsledning fra Guderup til Augustenborg
giver derfor ingen mening for forbrugerne i Augustenborg.

Påstand:

Sønderborg Varme fyrer med flis som importeres fra Baltikum og andre fjerntliggende
steder, med deraf stor CO2 udledning. Man kan stille spørgsmålstegn ved frembringelsen af
flis, og at det ikke opstår som et affaldsprodukt, men ved at fælde træer og omdanne dem til
flis.

Fakta:

Sønderborg Varme modtager flis fra Danmark og Nordtyskland, og altså ikke Baltikum og
andre fjerntliggende steder. Skovejerene dyrker ikke skov for at lave flis, men for at
producere tømmer; det er der langt flere penge i. Flis er generelt et affaldsprodukt, og
fremstilles af den del af træet, som ikke kan bruges til tømmer. Alternativet til at bruge
affaldstræet til flis er oftest at lade det ligge og rådne i skovbunden, hvorved der frigives
nøjagtig samme mængde CO2 som ved forbrænding.
Vi er underlagt strenge krav om kun at bruge bæredygtig flis, og kunne i 2020 dokumentere,
at 97% var dyrket bæredygtigt.

Påstand:

Ved fald i mængden af det brandbare affald (affaldssortering) blev besluttet at bygge et
flisværk.

Fakta:

Beslutningen om at bygge et flisværk var initieret af, at en betydelig del af
varmeproduktionen i Sønderborg var baseret naturgas, som blev brugt på gasturbinen på
kraftvarmeværket. Det var altså et ønske om at frigøre sig af den følsomhed der lå i at være
afhængig af naturgas, og havde intet med affald at gøre. Affaldsværket er da også stadig i
drift og udgør en af grundstammerne i varmeproduktionen. Den nuværende energikrise
understreger det rigtige i den beslutning.

Påstand:

Borgerne i Augustenborg, der ved fusionen bidrog med en kassebeholdning på 4,5 mill. Kr.
og et gældfrit selskab, skal være med til at betale den enorme gæld på over 1/2 milliard der
ligger i Sønderborg Varme.

Fakta:

Formålet med harmoniseringsbidraget er at sikre, der ikke flyttes penge mellem forbrugerne
ved sammenlægningen. Man skal med andre ord have samme økonomiske udgangspunkt, og
det opnås ved at den ene part betaler et harmoniseringsbidrag.
Ved beregningen af harmoniseringsbidraget er der taget højde for både kassebeholdning og
aktiver og passiver i de to selskaber, det kan man læse mere om i ”Mere om
harmoniseringsbidraget”.

Påstand:

Skal forbrugerne i Augustenborg nu udligne jeres fejlberegnet kalkulering med
harmoniseringsbidraget og lægge yderligere ca. 4000 kr. i per husstand de næste to år? (Vi
har betalt omkring 1500 kr. i forvejen, for dette bidrag)

Fakta:

Det fremgår af sammenlægningsaftalen, og blev flere gange fremhævet på
generalforsamlingerne, at opgørelsen af driftsresultatet var foreløbig og først kunne gøres
endeligt op ved udgangen af 2021. Der var således ikke tale om en fejlkalkulation.

Harmoniseringsbidraget opkræves i 2022 og 2023, så forbrugerne i Augustenborg har ikke
betalt noget harmoniseringsbidrag i 2021.
Påstand:

Det er da os her i Augustenborg der kommer til at betale, så det er billigere i Sønderborg

Fakta:

Formålet med harmoniseringsbidraget er netop at sikre, at forbrugerne er ens stillet ved
sammenlægningen, og der ikke overføres penge fra det ene selskab til det andet. Læs ”Mere
om harmoniseringsbidraget”

Påstand:

Kan ikke se hvordan de stigende priser kan påvirke harmoniseringsbidraget??? Det bygger jo
ikke på forbrug

Fakta:

Driftsresultatet for de to selskaber indgår i beregningen af harmoniseringsbidraget, og da
driftsresultatet påvirkes af forbruget og energipriserne, har forbruget og energipriserne
indflydelse på harmoniseringsbidraget

Påstand:

Bare vent til alle har sagt ja til fjernvarmen, så stiger priserne nok

Fakta:

Fjernvarmeselskabet i Sønderborg er et andelsselskab, så det er forbrugerne, som ejer
selskabet. Selskabet drives efter Hvile-i-sig-selv princippet, og må derfor kun opkræve så
meget for varmen, at det dækker omkostningerne, så varmeprisen stiger kun, hvis
omkostningerne til at producere den også stiger.
Da forbrugerne ejer selskabet, har de mulighed for at møde op på generalforsamlingen og ad
den vej påvirke udviklingen af selskabet.

