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Frit brændselsvalg
Kan vi få det på Stoholm Fjernvarme?
Regeringen har tidligere givet 35 værker lov til at få
frit brændselsvalg. Her i det sene efterår i 2014 kom
der så en ny pulje hvor der var 50 værker der kunne
få frit brændselsvalg. Stoholm Fjernvarme er en af de

anvendes en af de 3 nævnte muligheder og eventuelt
med en kombination af sol og eller varmepumper.
Det er ca. den samme besparelse med biomasse/sol
som det er med varmepumpe/sol.
Ved et tiltag til biomasse/varmepumpe vil der ikke
kunne opnås en særlig besparelse, da varmepumpen
ikke bidrager med mere end ca. 20,00 kr. pr. MW.
Vi har tidligere haft et forslag om besparelse på
varmeprisen ved etablering af sol og eller
varmepumper oppe på en ekstraordinær
generalforsamling, men forslaget blev der forkastet
på grund af pris og placering af anlægget.

værker. Men det er åbenbart ikke frit valg, idet der er
tale om maksimalt 1 MW fyring med træ piller, halm,
eller flis.
Det betyder, at fyring alene med biobrændsel kun
kan dække ca. 40% af vores forbrug på ca. 19.000
MW.
I 2018 falder vores rådighedsbeløb på El væk (ca.3.2
mil.) for Stoholm vedkommende. Det betyder at
varmeregningen her i Stoholm stiger med ca. 4.000
kr., hvis ikke aftalen bliver forlænget fra regeringens
side. Vi er derfor i fuld gang med at finde på
alternativer, for at afbøde denne stigning.
Vi har forespurgt vores rådgivere Plan Energi om
hvad det vil betyde på varmeprisen, hvis der

Vi har været til møde på Danske fjernvarmes
forening (DFF) i Kolding om det frie brændselsvalg
hvor der blev oplyst, at DFF har kontakt med de
politikere der arbejder med varme problematikker.
Som det ser ud i øjeblikket er der ikke fra DFF side
særlig tiltro til, at vi kan få en højere dækningsgrad på
bio brændsel en 1 MW.
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