Flisbaseret varmeproduktion hos Assens Fjernvarme sikrer imod store
prisstigninger.
Det er nok de færreste, der ikke har set hvordan energipriserne de seneste måneder er steget
kraftigt som følge af energimangel i hele Europa.
Gaspriser er på den europæiske gasbørs steget til et niveau som er 5 til 6 gange højere end i
efteråret 2020. Denne stigning i naturgasprisen har også haft stor indflydelse på elpriserne som er
mere end tredoblet i samme periode.
Det er forventet at de nuværende høje priser vil holde sig på dette niveau, eller endda højere
gennem den forestående vinter og foråret 2022.
For mange Fjernvarmeværker, som er afhængige af naturgas eller har et høj elforbrug, har dette
allerede medført varsel om store prisstigninger på fjernvarmeregningen. Vi har hørt om
prisstigninger på helt op til 7500 kr. for en almindelig husstand som følge af dette.
Derfor har vi med rette også modtaget henvendelser fra andelshavere, som er bekymrede for
hvordan det vil se ud med priserne på fjernvarmen i Assens.
Hos Assens Fjernvarme sker opvarmningen af fjernvarmevandet ved afbrænding af skovflis, som
hentes i de nærliggende skove, og derfor ikke udsættes for store omkostninger til transport.
Samtidig er priserne på skovflisen ikke på samme måde udsat for pristigninger, som vi ser indenfor
naturgas og el.
Derfor er vi glade for, at vi med et velfungerende flisfyret varmeanlæg ikke kommer til at
præsentere vores mere end 700 andelshavere for prisstigninger, der kommer i nærheden af det,
som vi desværre ser hos en del andre værker, der ikke har samme mulighed. Det er faktisk vores
håb, at vi ikke får behov for at hæve prisen.
Fjernvarmeværket bruger selvfølgelig en del elektricitet til kedelanlægget og til pumpning af
vandet rundt i byen. Men da varmesalget samtidig er en smule højere i år end det var sidste år, er
forventningen at de øgede omkostninger til højere elpriser vil udlignes af det større varmesalg.
Under alle omstændigheder vil vi ikke se ind i noget, der ligner de markante stigninger som en del
andre fjernvarmeværker er nødsaget til at opkræve.
Det er altid svært at spå om fremtiden, og hvad der eventuel kan komme af afgifter og lignende
reguleringer indenfor Fjernvarmeområdet. Men nu og her må vi hos Assens Fjernvarme glædes
over, at vi som flisfyret fjernvarmeværk kun bliver minimalt ramt af den uro der for øjeblikket
hersker på forsyningsområdet.
Med venlig hilsen
Assens Fjernvarme A.m.b.a.

