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Forblivelsespligt for fjernvarmen i Struer
Struer Forsyning har leveret fjernvarme til forbrugerne i Struer siden 1959. I dag produceres varmen
hovedsageligt på Måbjergværket, som Struer Forsyning ejer i fællesskab med Vestforsyning i Holstebro.
Fjernvarme, også kaldet kollektiv varmeforsyning, er en meget økonomisk og klimavenlig forsyningsart.
Fjernvarmeværket i Måbjerg er et moderne og effektiv anlæg, som bidrager med en minimal CO2
udledning. Værket forbrænder bl.a. affald, flis, halm og biogas. Biogassen produceres på selskabets eget
anlæg i Holstebro. Dette anlæg bidrager endvidere til, at reducere lugten af ammoniak og methan fra
landbrugets marker, idet gyllen bliver afgasset under kontrollerede forhold, inden gyllen spredes på
markerne.
I de senere år har vi oplevet et betydeligt fald i produktionspriserne og dermed også et fald i varmepriserne
i Struer. Alene siden 2015 er priserne faldet 37%, og på trods af bortfald af tilskud og øgede afgifter tyder
prognoserne på, at priserne også fremadrettet vil følge den almindelige prisudvikling i samfundet.
Struer Forsyning har udarbejdet et projektforslag vedrørende forblivelsespligt for ejendomme, der er
tilsluttet den kollektive varmeforsyning. Forblivelsespligten betyder, at ejendommene ikke uden
dispensation kan forlade den kollektive varmeforsyning. I dag er 1862 ejendomme allerede omfattet af
forblivelsespligten, og det har de været siden 1989. Projektforslaget vil pålægge forblivelsespligt på
yderligere 3632 ejendomme, og alle fjernvarmeforbrugere hos Struer Forsyning vil hermed blive ligestillede
i forhold til tilslutnings- og forblivelsespligt.
Fjernvarme er reguleret efter Varmeforsyningsloven, der skal sikre den mest samfundsøkonomiske og
miljømæssige varmeforsyning. I følge Varmeforsyningsloven skal fjernvarmeforsyning hvile økonomisk i sig
selv, hvilket i praksis betyder, at alle omkostninger til investeringer og drift skal afholdes af forbrugerne.
Det er derfor vigtigt, at de ejendomme der i dag er tilsluttet den kollektive varmeforsyning også vil være
det i fremtiden. Derved kan vi bibeholde stordriftsfordelene og sikre de favorable varmepriser, vi har i dag.
For yderligere oplysninger kan henvendelse ske til forsyning@struerforsyning.dk, Bestyrelsesformand Mads
Jakobsen, mobil 20323486 eller Direktør Knud Schousboe, mobil 24266991.

