LOLLAND-FALSTER DECEMBER 2020:

Forstå rekonstruktion af
Maribo-Sakskøbing
Kraftvarmeværk på to minutter
Begæring om rekonstruktion er rettidig omhu

REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk har indgivet begæring om rekonstruktion til skifteretten, fordi det ikke er lykkedes
at genforhandle de gældende varmekontrakter med Maribo Varmeværk og Sakskøbing Fjernvarmeselskab. I parentes
bemærket leverer MSK også til Lolland Varme A/S, som hele tiden har været indstillet på en justering af varmekontrakten.

El-produktion har betalt fjernvarmeproduktion i 20 år

Varmekontrakterne dækker ikke de faktiske omkostninger ved varmeproduktionen. Siden MSK blev sat i drift for tyve år siden
har fjernvarmen delvist været finansieret af værkets el-produktion. Det er uholdbart ikke mindst i dag, hvor el-priserne er
meget svingende og generelt væsentlig lavere, end de var tidligere.

Bortfald af tilskud har gjort situationen værre

MSK har i lighed med andre tilsvarende værker i Danmark fået et såkaldt VE-tilskud siden 2000. VE står for vedvarende
energi. Tilskuddet på 15 øre pr. KWh er knyttet til el-produktionen. Når det bortfalder i 2021 , vil MSK mangle indtægter på 8
millioner kroner svarende til 13 procent af en samlet omsætning på 60 millioner kroner.

MSK har ikke siddet på hænderne

MSK har reageret på bortfaldet af VE-tilskuddet. Siden 2018 har vi rejst sagen politisk med støtte fra Dansk Fjernvarmeforening. Med udgangspunkt i en hvidbog fra Deloitte har vi været i dialog med folketingspolitikere og energiministeriet. MSK
blev afvist af energiministeren med bemærkningen om, at vi havde nogle meget lave fjernvarmepriser, som med fordel kunne
reguleres. Det lykkede dog I 2019 at få forlænget ordningen til udgangen af 2020, men dermed var det også slut.

Enighed om indekseret fastprisaftale

Samtidigt har MSK været i dialog med varmeselskaberne i Maribo og Sakskøbing og inviteret til genforhandling af
varmeaftalerne. Efter et meget broget forhandlingsforløb var vi af den opfattelse, at der var enighed om en indekseret
fastprisaftale på kr. 285 pr. MWh i Maribo og kr. 305 pr. MWh i Sakskøbing. Dermed påtager MSK sig hele den betydelige risiko,
der knytter sig til meget svingende el-priser.

Mere vil have mere - i strid med lovgivningen

Men mere vil have mere. Bedst som vi troede, at vi havde en aftale stiller varmeselskaberne nye krav, som MSK ikke lovligt
kan imødekomme. Varmeselskaberne kræver, at kommunerne stiller en underskudsgaranti, og vil begrænse MSKs
handlemuligheder i al fremtid. Det er naturligvis uacceptabelt. Derfor er MSKs bestyrelse trods enighed om en indekseret
fastprisaftale tvunget til at handle nu - og gå i skifteretten med begæring om rekonstruktion.
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Årsproduktion (2019)
Fjernvarme:

124.174

MWh

~ 6.850 husstande

56.415

MWh

~ 18.500 husstande

Pris nu

Fastprisaftale

Maribo Varmeværk A.m.b.a.

10.637,-

11.429,-

Sakskøbing Varmeværk A.m.b.a.

13.009,-

13.801,-

El:
Leverer fjernvarme til:

hvis du vil vide mere om:

Maribo-Sakskøbing
Kraftvarmeværk i rekonstruktion
Rekonstruktion gør det muligt at opsige ugunstige aftaler

Skifteretten udpeger en rekonstruktør og en revisor, som i samarbejde med den daglige ledelse skal finde et
grundlag for fortsat drift. Rekonstruktionen skal være afsluttet inden et år. Hvis ikke der findes en løsning indleder
skifteretten automatisk en konkursbehandling.
•
•
•
•

Rekonstruktøren kan opsige ugunstige aftaler, herunder også de ugunstige varmeaftaler
Den daglige ledelse fortsætter under rekonstruktionen
Der betales ikke af på gæld, der er opstået før rekonstruktionen
Der betales for alle ydelser, der leveres under rekonstruktionen

Sakskøbing har ikke en alternativ varmeforsyning

Hvis varmeaftalen med Sakskøbing Fjernvarme ophører som led i rekonstruktionen, skal Sakskøbing fremover aftage
varme fra MSK til en omkostningsbestemt varmepris opgjort efter varmeforsyningsloven. Den skønnes at blive dyrere
end en indekseret fastprisaftale.

Maribo har flisanlæg og træpilleanlæg til spids- og reservelast

Maribo Varmeværk producerer selv varme som supplement til den grundlast, som MSK producerer og leverer. Hvis
varmeaftalen med Maribo Varmeværk ophører som led i rekonstruktionen, skal Maribo fremover også aftage varme fra
MSK til en omkostningsbestemt varmepris efter varmeforsyningsloven. Men varmeforsyningsloven siger også, at Maribo
ikke må købe varme til en pris, der er dyrere end de selv kan producere varme til.

MSK har hele tiden håbet på at fornuften ville sejre

I 20 år har Maribo og Sakskøbing nydt godt af billig fjernvarme fra Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk. I 2000 fik Maribo
Varmeværk tilmed 14,5 millioner kroner for at overdrage varmeforsynings-grundlaget til MSK. På den baggrund er det
svært at forstå, at der ikke har været vilje til at justere varmeaftalerne med en varmepris, der
svarer til produktionsomkostningerne.

Alt at tabe - intet af vinde

De eneste, der tjener på en rekonstruktion - eller i værste fald en konkurs - er advokater, rådgivere og revisorer. De store
tabere bliver forbrugerne, som i stedet for en fornuftig prisjustering kan forvente at få en unødvendig stor varmeregning
på den anden side af en rekonstruktion.
Hvis rekonstruktionen ender med en konkurs kommer borgerne i Lolland og Guldborgsund til at betale for manglende
forhandlingsvilje fra varmeselskabernes side. Kommunerne har ydet lånegarantier til MSK på 70 millioner kroner, som i
givet fald vil blive opkrævet af konkursboet.

PS: Maribo blandt de fem billigste varmeværker øst for Storebælt

Med en aktuel årlig varmepris på kr. 10.637,- er Maribo Varmeværk i dag det næstbilligste fjernvarmeværk øst for
Storebælt. Med en prisstigning på 66 kroner om måneden ville Maribo Varmeværk fortsat være i top 5 over de billigste
varmeselskaber øst for Storebælt.
I Sakskøbing er den aktuelle årlige varmepris på kr. 13.009,- . Med en prisstigning på 66 kroner om året ville Sakskøbing
Fjernvarmeselskab fortsat ligge i den billigste tredjedel af varmeselskaber øst for Storebælt.

