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Corona situationen
Det har været turbulente år for Mejlby Fjernvarme i de sidste par år af mange
årsager og derfor vil vi gerne informere lidt om, hvad status er nu og hvad vi gør
i fremtiden.
Der har ikke være mange deltagere til generalforsamlingerne (meget
forståeligt) og det har været svære at få afviklet i Corona tiden, hvor vi har
været underlagt erhvervsstyrelsen og beredskabsstyrelsen, (hvad vi må og ikke
må), det håber vi vil være anderledes i 2022.
Prisudvikling.
Både gas og elpriser stiger meget voldsomt, det har betydet at vi satte prisen
op med 25 kr. pr MWh, for ikke at få en stor efterregning.
Vi har besluttet ikke at hæve priserne i starten af 2022, men følger
prisudviklingen tæt og vi vil hæve prisen igen i løbet af 2022, hvis ikke
gaspriserne falder de næste måneder.
Fra energistyrelsens side er vi blevet opfordret til at fordele prisstigningen over
en længere periode, det har vi taget til efterretning.
På https://www.mejlbyfjernvarme.dk/ kan man se prisudviklingen på gas og EL
som er steget meget kraftigt oktober 2021
Varmepumpe.
Efter et langt forløb omkring undersøgelse af varmekilder og godkendelse af en
investering i varmepumpe, har vi i november underskrevet kontrakt på en
varmepumpe med firmaet Krebs AS.
Varmepumpen var i udbud til 4 leverandører hvor Krebs AS vandt udbud.
Varmepumpen er berammet til opstart i Maj måned 2022.
For at tage mest muligt hensyn til naboer, omgivelser og miljø, den vil
ankomme delvis i moduler som samles på pladsen, tidsplan kan ses på
https://www.mejlbyfjernvarme.dk
Vi håber på forståelse fra de beboere som ligger omkring varmeværket da der
er taget hensyn til, at der skulle blive mindst mulig transport og støj omkring
projektet, men der vil komme lastbiler som skal aflæsse varmepumpe og
varmeoptagere med tilbehør, det skulle gerne være afsluttet ved udgangen af
april så vi ikke påvirker sommeren.
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Investering varmepumpen forventes at give en reduceret pris på fjernvarmen
allerede fra 2023, medmindre situationen med energipriserne bliver endnu
værre.

Nye forbrugere.
Opvarmning på gas og olie skal udfases og erstattes af fjernvarme – eller
individuel varmepumper i områder, hvor der ikke kan laves fjernvarme. Vi skal
tilbyde fjernvarme der hvor det er formålstjenligt og derfor har vi tilbudt Gl.
Mejlby at blive tilsluttet fjernvarmen, det arbejdes der på og projektet er
godkendt af kommunen og plan energi er på som rådgiver. I praksis er det alle
boliger inden for byskiltene der er godkendt til projektet, der er selvfølgelig
nogen der ikke ønsker tilslutning, men der ligger regler for hvor mange der skal
gå med før vi laver en ledning til Gl. Mejlby. De nye rækkehuse er tilsluttet.

Ophør af samarbejde med Langå Fjernvarme
I forbindelse med det at drive fjernvarmeværk er blevet mere kompleks er vores
administration og drift samarbejde med Langå Fjernvarmeværk blevet opsagt –
Administrationen fra 1 marts 2022 og driften senest ved udgangen af 2022.
Vi har fundet afløsere til administrationen og arbejder på at finde en til driften.
Dette sætter tingene i perspektiv og giver anledning til at optimere værket i
forbindelse med ny varmepumpe så det er automatiseret mest muligt.
HUSK AT TILMED PÅ INFO FRA VARMEVÆRKET PÅ
https://www.mejlbyfjernvarme.dk/selvbetjening/faa-direkte-information/
Det vil være her vi informere i fremtiden.

Håber alle får en god Jul og godt Nytår
Med venlig hilsen
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