Lille fjernvarmeværk pålagt stor investering
Gelsted Fjernvarmeselskab med ca. 300 forbrugere er af Energistyreisen
blevet pålagt en investering på 6-7 mio. kr. i kraft-varme
Af
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Energistyrelsen har pålagt Gelsted Fjernvarmeselskab at overgå til kraft-varmeforsyning inden
1996. Inden august 1993 skal fjernvarmeselskabet have et færdigt projekt klar til Ejby Kommune.
De foreløbige beregninger viser, at det projekt, der tales om, er i størrelsesordenen 6-7 mio. kr., og
Gelsted Fjernvarmeselskab har allerede henlagt en del af overskuddet fra 1991-92 regnskabet,
nemlig 175.000 kr. til formålet. Hvordan resten skal finansieres, står endnu hen i det uvisse, men
selskabets formand, Jørgen Christensen, er optimistisk:
- Det er egentlig utroligt, at lovgivningen kan på pålægge et lille varmeværk som vort med 298
forbrugere en sådan investering. Imidlertid siger alle eksperter, at det vil give et godt overskud,
hvorved vi vil kunne nedsætte varmeprisen. Det er nemlig sådan, at elværkerne, som skal aftage
strømmen fra kraftvarmeværket, skal give en overpris på 10 øre pr. kw; som dog betales af staten,
sagde Jørgen Christensen i sin beretning ved fjernvarmeselskabets general. forsamling på Gelsted
Kro forleden.

Sammenkobling urealistisk
Energistyrelsen har i øvrigt i første omgang udbedt sig et projekt for sammenkobling af Ejby og
Gelsted på kraft-varme. Det afviser Gelsted Fjernvarmeselskab som urealistisk på grund af
afstanden på 6-7 km mellem de to værker, og Ejby Fjernvarme har bedt sig fritaget for kraft-varme
indtil videre.
I Gelsted Fjernvarmeselskabs nye budget er kubikmeterprisen beregnet til 22 kr., en nedsættelse
på 1 kr. Hedefladeafgiften er uændret 20 kr.
Ifølge formanden har gasforsyningen fungeret perfekt, og prisen har svinget mellem 2,76 kr. og
2,97 kr., lidt mindre end året før(Golfkrigen). Bestyrelsen håber, at gasprisen vil stabilisere sig
omkring 2,80 kr.
Fjernvarmeværket har fået installeret et nyt alarmsystem på centralen, således at fejl registreres
inden for et minut.

Energimålere
Vedr. ledningsnettet har der ikke været problemer. Pr. 1. september har man påbegyndt
opsætning af nye energimålere de steder, hvor eksisterende målere er i uorden. De nye målere
kan også aflæse kubikmeter og kan derfor bruges sideløbende med de gamle. Det forventes, at der
i løbet af 1-2 år vil komme et direktiv med helt faste regler for måling af varmeforbrug.
- Vi agter stadig at forsøge at få nye forbrugere i den gamle boligmasse, og det kan egentligt godt
undre, at ikke flere føler sig fristet af den meget fordelagtige tilslutningspris, sagde formanden og
bebudede en kampagne for at få flere med.
Fjernvarmeværket har solgt 126.092 kubikmeter vand, et fald på 2,1 procent som følge af den
milde vinter.

