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Nyhedsbrev februar 2015

Kære halmleverandør

Vi er nu startet på året 2015, og det betyder at vi er godt halvvejs i halmsæsonen.

En halmsæson der ikke er uden udfordringer. Det har været et utroligt lang og varm efterår og vinter vi nu kan
se tilbage på. Det varme vejr har bevirket at behovet for varme kom sent i gang både på Måbjergværket og på
Avedøreværket. I Studstrup har vi ingen problem er.

Samtidig var der nok mange der havde håbet på en lige så tidlig start, som i sidste sæson, og havde derfor
ikke afdækket den halm der blev stående på marken. Det har betydet en del halm på værket med højere fugt
end vi normalt ser. Den højere fugt har givet os ret mange problem er specielt på Avedøre med
slaggedannelser i kedel og rør, hvilket har betydet mange driftstop og havarier. Der blev sidste år besluttet at
der skulle skiftes en del rør omkring biokedlen, da de var slidte. Og samtidig besluttede man at udskifte
overhederen på biokedlen i sommeren 2015, På den måde forventer vi at kunne undgå nogle af disse udfald
og havarier. Men det betyder også at revisionen denne sommer vil trække ud, så der i næste sæson må
forventes en senere opstart

Derfor er situationen lige nu, at vi ikke forventer at vi når vores produktionsprognoser på nogen af værkerne
inden udgangen af igangværende halmsæson.
På nuværende tidspunkt , ser det ud til, at vi i denne sæson kommer til at have et overskud på ca. 25 % på
Måbjergværket, og ca. 25% af mængden på Avedøreværket, når 2014-15 sæsonen stopper.

I halmkontrakterne står at hvis vi ikke kan aftage den fulde halmmængde indenfor leveringsperioden skal den
resterende mængde aftages hurtigst muligt efter opstart af ny sæson, og en evt. overskydende mængde
reguleres og afregnes for leveringsmånederne 13,14, 15 osv. Såfremt der ikke foreligger Force Majeure.

Den overskydende mængde vil blive fordelt ligeligt mellem halmkontrakterne, således at man procentvis
kommer af med lige meget halm i indeværende sæson.

Vi har kigget på hvad vi kan tilbyde af løsningsmuligheder:

På Avedøreværket ser vi følgende muligheder

1. At den overskydende mængde overførsel til sæson 2015-16.
2. At man kan fraskrive sig den overskydende mængde, således at kontrakten 0-stilles ved udgangen af denne
sæson.

Vores forbrug af halm på Avedøreværket vil fortsat t være ca. 120-135.000 ton pr. varmesæson, men den
mængde som vi overflytter, påvirker naturligvis vores indkøb til den kommende sæson. .

På MBV hvor forbruget normalt er noget mindre, vil vi som en ekstra mulighed tilbyde at flytte overskydende
halm til Studstrup.

Det betyder at der her er 3 valgmuligheder
1. At overskydende mængde overflyttes til Studstrup.
2. At overskydende mængde overføres til kommende sæson.
3. At man fraskriver sig den overskydende mængde, således at kontrakten 0-stilles ved udgangen af sæsonen
2015-16

Der vil blive sendt en mail ud til alle de berørte parter, med mulighed for tilbagemelding om hvilken mulighed
man ønsker.

Da der ikke er nogen problemer i Studstrup, vil der ikke blive sendt yderligere info ud på disse kontrakter.
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