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Positive resultater hos Assens Fjernvarme.
Assens Fjernvarme forsyner mere end 3.300 husstande med bæredygtig fjernvarme, og producerer
samtidig grøn strøm der dækker elforbruget hos 6.500 familier.
”Bæredygtig energiproduktion og konkurrencedygtige priser kan sagtens forenes” fortæller formanden for
Assens Fjernvarme, Søren Edlefsen og tilføjer: ”Ifølge Energitilsynets seneste statistik placerer vi os blandt
de 10% mest priseffektive i Danmark. Det betyder at Assens Fjernvarmes forbrugerne i gennemsnit ligger
2.500 kroner under landsgennemsnittet, og dermed samlet har 8,3 millioner kroner mere til rådighed”.
Fjernvarmeselskabet har de senere år satset intensivt på bæredygtige effektiviseringstiltag samt
omkostningsreduktioner. Herunder er der blandt andet investeret i røggaskondenseringsanlæg, vindmølle,
samt temperaturoptimering i ledningsnettet. Hertil bemærker formanden:
”Optimeringstiltagene kommer os til gode idet selskabets drift sker på effektiv vis hvilket afspejles direkte
på bundlinjen. Vi kommer dette år ud med et resultat på 1,5 million kroner der overføres til kommende års
varmepriser. Samtidig oplever vi fra politisk hold flere og flere administrative byrder som eksempelvis de
såkaldte energibesparelser. Disse er efter min mening en skjult skat der år efter år strammes. Vi klarer os
dog godt i branchen, og bestyrelsen har fundet at der er råderum for at lade priserne det kommende år
stige med 2% svarende til 210 kroner for en almindelig husstand”.
Afslutningen af det positive årsresultat sker samtidig med at Assens Fjernvarme samlet set sender mere
end 1 million kroner tilbage til kunderne.
”Hvis vi ser på de seneste 5 år har vi i år haft det koldeste vejr og solgt den største varmemængde imens
brændselsforbruget grundet effektiviseringer har været det laveste. Overordnet har varmeforbruget været
moderat, hvilket ses ved at 68% af kunderne har lavere forbrug end budgetteret”, siger Assens Fjernvarmes
direktør, Marc Roar Hintze og uddyber: ”På Fyn har året haft 11% færre graddage end normal-året”.
Graddage er et mål for, hvor koldt det har været, og hvor meget energi der bruges til rumopvarmning.
”Mens 2.253 kunder har brugt mindre varme end budgetteret, har 1.048 kunder brugt mere. Om man har
penge til gode eller ej, kan ses på e-forsyning eller PBS opgørelsen som udsendes sidst i juli. Tilbagebetaling
og skyldige beløb indregnes 1. raten i august. Fra 2019 ændrer vi aconto tidspunkterne. Herom vil der den
kommende tid blive informeret nærmere”, udtaler direktøren.
”Jeg finder at vi løbende udvikler os i positiv retning og følger den energipolitiske kurs der udstikkes. Vi er
godt forberedt på de krav der de kommende år bliver stillet sektoren i form af regulering, effektivisering og
øget konkurrenceudsættelse”, udtaler formand, Søren Edlefsen. ”Det kommende år vil vi levere bæredygtig
fjernvarme til et standardhus for 9.982 kroner og dermed opretholde vores placering som et af de absolut
billigste og mest effektive grønne fjernvarmeværker i Danmark”.
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