Nyheder fra Toftlund Fjernvarme
Nye regler om information til forbrugere
I henhold til nye regler ”Bekendtgørelse nr. 2251 af 29/10 2020” er vi forpligtet til at sende alle
forbrugere en månedlig påmindelse om at man kan se sit forbrug online. Den billigste måde at
gøre dette for fjernvarmen og dermed for forbrugerne er via e-mail. Derfor vil vi bede dig om at
logge ind på vores hjemmeside under ”Min side” og indtaste din mailadresse. Loginoplysningerne
kan findes i øverste højre hjørne af dette brev. Alternativt kan du sende din mailadresse sammen
med navn og adresse til kirsten@toftlundfjernvarme.dk.
Derudover ønsker vi at sende opkrævninger, årsopgørelser og andre informationer i e-boks da
dette er den billigste løsning til disse informationer. Får vi ikke jeres mail eller tilmelding til e-boks
(gerne begge dele), skal vi sende en påmindelse pr. brev, som er en dyr og administrativ tung
byrde.

Energipriser
Der er i øjeblikket voldsomt høje energipriser på både gas og el. Pt. er naturgasprisen 4-5 gange
højere end på samme tid sidste år. Samtidig er elpriserne også 2-3 gange højere end i de
foregående år. De høje priser skyldes både en større efterspørgsel og et mindre udbud i
markedet.
Det får indflydelse på fjernvarmeprisen som for 2022 bliver kr. 737,50/MWh (0.74 kr/kWh). Dette kan
sammenlignes med de seneste års priser nedenfor.

Fjernvarmepriserne har de senere år været for nedadgående, men desværre sætter de høje
markedspriser på el og gas en stopper for dette.
I Toftlund Fjernvarme har vi fået knap halvdelen af varmen direkte fra solen siden 2017. Der har
for andre fjernvarmeværker været store udfordringer med at få den type solvarmeanlæg til at
fungere optimalt, men vi kan i Toftlund Fjernvarme konstatere at det har kørt helt efter
forventningerne.

Resten af varmeproduktionen dækkes på nuværende tidspunkt dels af naturgas der bliver brugt til
at producere el og varme samt elvarme når der er overskud af vindenergi. Vi er derfor ikke lige så
følsomme overfor udsving i energipriserne som et 100% gasfyret fjernvarmeværk og vi gør alt
hvad vi kan for at optimere på varmeproduktionen for at holde prisen nede.

Fremtidens varmeproduktion i Toftlund Fjernvarme
Vi arbejder i Toftlund Fjernvarme på at blive endnu mere uafhængige af energipriserne samtidig
med at vi bliver mere miljørigtige. Dette arbejde har været i gang i et stykke tid, men er kun blevet
mere aktuelt i den nuværende situation.
Der er desværre ikke nogen både nem, billig og miljørigtig måde at omlægge den sidste del af
varmeproduktionen fra naturgas, men vi forsøger at finde den eller de løsninger der giver det
bedste kompromis. Da det er løsninger som skal fungere både 10 og 20 år ud i fremtiden bruger vi
hellere et halvt år ekstra på at kigge på alle muligheder, frem for at tage en hurtig beslutning på
baggrund af unaturligt høje energipriser i år.
Vi vil på generalforsamlingen næste år informere om status på arbejdet med at omlægge
energiproduktionen i Toftlund Fjernvarme. Har du i mellemtiden spørgsmål eller indspark til vores
arbejde er du meget velkommen til at kontakte os på værket eller i bestyrelsen.
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