Informationsbrev fra Mølholm Varmeværk januar 2020
Prisregulering.
Værket fastholder prisen på 550,00 kr./MWh inkl. moms. Effektbidraget og abonnementsbidraget uændret.
Omlægning af regnskabsåret.
Energistyrelsen har bestemt at årsopgørelser fra varmeværkerne skal følge kalenderåret, så årsopgørelse fra
Mølholm Varmeværk kommer i januar måned. Opgørelsen vil blive tilsendt med PBS.
Efter omlægningen af regnskabsåret træder motivationsbidraget igen i kraft.
Bestyrelsen har besluttet at ændre a’ conto betalingerne fra 10 til 4 årlige rater. Betalingerne er i februar, maj,
august og november.
Målerudskiftning og driftsoptimering i Mølholm og Vindinggård området.
Vi er færdige med udskiftning af fjernvarmemålerne i Mølholm og Vindinggård. Det skete i forbindelse med at
målerparken er af ældre dato, at kravet til aflæsning er eller bliver større, at driftsoptimere den enkelte bolig og
for at mindske vandtabet hos den enkelte forbruger.
Der vil i løbet af året blive indført E-forsyning, så forbrugerene kan indhente oplysninger om varmeforbruget og
dokumenter fra værket.
Støtte til udskiftning af gamle varmtvandsbeholdere og radiator ventiler bortfaldt fra 1. januar 2019.
Energistyrelsens energispare ordning er ved at blive udfaset og er administrativt ved at blive meget tungt.
Derfor har Mølholm Varmeværk besluttet at stoppe ordningen.
Renovering / Omlægninger.
Udførte:
Eskholtvænget, Nøddevænget og Fjeldvigs Alle er blevet renoveret.
Vandtab.
Vandtabet er nu acceptabelt efter renoveringerne.
Men som sædvanlig, vil vi stadig gerne have hjælp fra vore andelshavere. Der kan være brud i stikledninger til den
enkelte forbruger, og hul på skjulte rør, så som gulvvarme i den enkelte bolig.
Hvis forbrugere i huse med især ældre fjernvarmeinstallationer, kan høre "susen" i rør eller i gulv eller at
gulvvarmen er usædvanlig varm og svær at regulere, hører vi gerne fra Jer.
Ledningstab.
Ledningstabet er opgjort til 16,9 %. Årsgennemsnittet siden 1998 er 22,2 %. Så det er procentvis et rekord lille
ledningstab.
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Vinding området – bolig og erhverv syd for Fredericiavej.
Mølholm Varmeværk får stadig nye kunder fra almindelige boliger der konverterer fra gas eller el til fjernvarme.
Den ny Politiskole er nu på fjernvarme og vil bidrage positivt til regnskabet. De nye udstykninger på Korsdalsvej
og Vinding Have har bidraget med 50-60 nye andelshavere.
Derudover byggemodnes LP1237 / Agerglimt ved Svinholt Vej 155 boliger, som alle skal have fjernvarme.
Vinding området – erhverv nord for Fredericiavej.
Der er nu ca. 200.000 m2 erhvervs areal der har fjernvarme fra Mølholm Varmeværk, svarende til ca. 1.000
almindelige boliger. Langt den største del er i erhvervsområdet i Vinding.
Og der er fortsat tegn på, at der er yderligere erhvervskunder på vej.
Mølholm og Vindinggård området
Langt de fleste i området har fjernvarme. Skiftet til fjernvarme sker typisk ved ejerskifte.
Hjemmeside.
Se vores hjemmeside www.moelholm-varmevaerk.dk og følg med i hvad der sker på værket.
SMS-tjeneste.
I forsommeren 2013 blev der lavet SMS / E-mail tjeneste fra værket, så forbrugere kan blive informeret om f.eks.
varmeafbrydelser. Til og afmelding af mobil nr. kan ske ved at bruge vores hjemmeside eller kontakte værket.
Mvh Steen Erik Hansen
Driftsleder
Mølholm Varmeværk
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