Skive Fjernvarme fastholder lav varmepris
Skive Fjernvarmes forbrugere kan også i den kommende vinter se frem til lave udgifter til
opvarmning, da den variable varmepris fastholdes på 465 kr./MWh.
På generalforsamlingen onsdag aften i KCL fremlagde selskabet nemlig et budget med uændrede
varmepriser for det nye regnskabsår 2018-19 på trods af, at Skive Fjernvarme fra 1. januar 2019
mister et millionbeløb i tilskud – det såkaldte grundbeløb – for at stille kapacitet til rådighed for
den danske elforsyning.
- Alene i 2018 udgør dette beløb 18 mio. kroner, oplyste selskabets formand, Jesper
Dybdahl, i bestyrelsens beretning.
Alligevel er det fuldt forsvarligt at fastholde varmeprisen, fastslog selskabets statsaut. revisor,
Henrik Holst, PWC, i sin gennemgang af regnskab og forslag til budget. Han havde stor ros til
selskabets ledelse for et flot regnskab og en veldrevet virksomhed.
Selv om varmeprisen gennem de senere år er nedsat markant, har det med en effektivisering af
driften på en række områder været muligt at forhøje afskrivningerne på tidligere investeringer, så
der i de kommende år er behov for færre afskrivninger, fremgik det af gennemgangen.
Forude venter dog større investeringer i en ny biomassefyret fjernvarmecentral på Holstebrovej,
der skal opføres i forbindelse med en planlagt udvidelse af Skive Fjernvarmes forsyningsområde i
den nordlige og vestlige del af byen. Skive Byråds godkendelse af dette projekt blev i foråret –
efter et sagsforløb på næsten fire år med indsigelser fra naturgasselskabet HMN Gasnet P/S –
endeligt stadfæstet i Energiklagenævnet.
Skive Fjernvarme forventer derfor, at projektet vil blive igangsat i løbet af dette regnskabsår.
Skive Byråd har desuden godkendt, at yderligere to områder i Skive får tilbud om at skifte fra
naturgas til fjernvarme. Det drejer sig dels om et område omkring Egeris Kirke og dels om en
udvidelse af fjernvarmenettet langs Viborgvej ud til FREJA.
Også i det eksisterende forsyningsområde er der flere, der ønsker at blive tilsluttet fjernvarmen.
Alene i det seneste regnskabsår har 19 nye forbrugere tilsluttet sig Skive Fjernvarme.
Drøfter fortsat samarbejde
Skive Fjernvarme har i løbet af året haft drøftelser med fjernvarmeværkerne i Højslev og Stoholm
om et muligt produktionssamarbejde for at reducere omkostningerne og ikke mindst at øge
forsyningssikkerheden.
I løbet af foråret har Stoholm Fjernvarme dog undersøgt en række alternativer, og den 5.
september meldte selskabet endegyldigt fra.
- Skive Fjernvarme og Højslev Fjernvarme er dog indstillet på at arbejde videre på at
undersøge mulighederne for et produktionssamarbejde mellem disse to selskaber, fortalte
Jesper Dybdahl i beretningen.
Både han og de to øvrige medlemmer på valg til bestyrelsen opnåede genvalg uden
modkandidater. Jesper Dybdahl repræsenterer ejerne af udlejningsejendomme og erhverv, Peter
Hadrup repræsenterer de almene boligforeninger, og Jan Emil Andersen repræsenterer de private
boligejere.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med genvalg af Jesper Dybdahl som
formand og Ulla K. Holm som næstformand.

