Skive Fjernvarme satser på vækst
Med en stærk økonomi og stabile lave varmepriser, samt planer om opførelse af en ny flisfyret
varmecentral på Holstebrovej gør Skive Fjernvarme nu klar til at byde velkommen til en række nye
forbrugere.
Foreløbigt er planen at udvide forsyningsområdet omkring Egeris Kirke og den østlige bydel omkring
Viborgvej. Og fra 2020, når den nye varmecentral ventes at stå færdig, vil også nye områder i den nordlige
og vestlige del af Skive få tilbud om fjernvarme.
Den gode økonomi fremgår af Skive Fjernvarmes seneste årsregnskab for perioden 1. juni 2017 til 31. maj
2018, som selskabets bestyrelse netop har godkendt. Regnskabet viser et overskud på godt 1,8 mio. kr. ud
af en nettoomsætning på 135,4 mio. kr.
I resultatet indgår, at de fleste forbrugere har brugt mindre varme end forventet. Derfor skal Skive
Fjernvarme netto tilbagebetale 4,4 mio. kr. inkl. moms. Det sker via á conto-betalingen i august.
For det nye regnskabsår har bestyrelsen godkendt et budget, der indebærer en uændret og
konkurrencedygtig varmepris på 465 kr. pr. MWh, inkl. moms.
Fortsat flere forbrugere
Den nye central vil øge Skive Fjernvarmes samlede produktionskapacitet med 10 MW og give mulighed for
at forsyne yderligere ca. 1.600 nye forbrugere i de områder i den nordlige og vestlige del af Skive, der i
øjeblikket anvender dyr olie eller naturgas.
Det bliver helt frivilligt for forbrugerne, om de ønsker at skifte varmeforsyning. Til gengæld vil selskabet
kræve tilslutning fra mindst 50 % af forbrugerne for at etablere varmeforsyning i et nyt område.
”I forvejen oplever vi fortsat tilgang af nye forbrugere i de områder, hvor vi allerede har etableret
fjernvarme. I det seneste regnskabsår er 19 nye forbrugere tilsluttet”, oplyser Tage Meltofte.
Skive Kommune godkendte i efteråret 2017 tilslutning af 41 ejendomme i Egeris, men også den udvidelse
har HMN Gasnet påklaget for Energiklagenævnet. Senest har Skive Byråd godkendt en udvidelse af det
nuværende forsyningsområde omkring Viborgvej til byens udkant. Den afgørelse er i øjeblikket til høring
hos gasselskabet.
Fortsat optimering
Det gode økonomiske resultat i 2017-18 er opnået på trods af faldende varmesalg og stigende
brændselspriser, og selv om den ene af de tre gasmotorer på Thorsvej i en periode var ude af drift på grund
af havari.
Det er lykkedes at nedbringe varmetabet yderligere. Det skyldes bl.a. en række udskiftninger af
ledningsnettet, men især en bedre afkøling hos forbrugerne, især også takket være nye varmevekslere, som
Skive Fjernvarme tilbyder sine forbrugere at lease.
I det forløbne år er der indgået 133 nye leasingaftaler, og dermed er der nu i alt indgået 728 aftaler.
En af årsagerne til, at forbrugerne vælger at lease en varmeveksler er, at Skive Fjernvarme så påtager sig
service og vedligeholdelse, og at der kan være en besparelse på varmeregningen på grund af en bedre
afkøling.
Forbrugere med dårlig afkøling får i øvrigt tilbudt hjælp fra selskabets energirådgiver. For hurtigere at
spotte de forbrugere med en dårlig returtemperatur, har Skive Fjernvarme i årets løb udskiftet et større
antal forbrugsmålere, så det nu er muligt at opsamle og anvende målerdata på døgnbasis.
Forbrugerne kan også selv følge deres forbrug og afkøling via Skive Fjernvarmes hjemmeside eller via den
gratis app ”eforsyning” til tablet og mobiltelefon der kan downloades under ”selvbetjening” på
www.skivefjernvarme.dk.

