Hej David
Nej – jeg/vi har ikke se LV´s info før din mail.
Infoen synes jeg ikke er dækkende, idet den jo bare skyder ansvar m.v. væk fra LV.
Maribo Varmeværk har ikke ønsket at indgå en forsyningssikkerhedsaftale med LV, idet det grundlæggende
problem fortsat er varmeleveringen fra Refa MSK i Sakskøbing.
Refa MSK leverede ikke en varmen på minimum 91 grader C. i foråret 2021, og trods adskillige opfordringer fra
MV skete der ingen ting. Varmen blev fortsat leveret med varierende temperatur – helt ned til 60-70 grader –
helt efter Refa MSK´s for godt befindende.
Og MV kunne se, at temperaturen var lav når el-priserne var høje. Dvs. at MV agerede skraldespand for Refa
MSK og måtte arbejde og betale for at LV ( og MV ) fik den temperatur på det varme vand som der var stillet
krav om og indgået aftale om.
MV har siden juni 2021 intet hørt fra Refa MSK. Vi ved i dag ikke om de er klar til at efterleve temperaturkravet.
Og vi har i den seneste tid igen og igen informeret dels Lolland Kommune og LV om, at MV gerne åbner for 3.
partsadgangen for Refa MSK, såfremt Refa MSK garantere en stabil temperatur på 91 grader C. Også Refa MSK
har fået informationen.
Og vi har fortsat intet hørt.
MV mener, at det er helt op til LV og Refa MSK at få problemet løst – MV medvirker gerne.
LV anfører at det er et selvstændigt selskab – det er jo en sandhed med modifikationer, idet LV er ejet af
Lolland Kommune som jo er dybt involveret i fjernvarmesagen mellem Refa MSK og MV. Man kan vist godt
sige, at LV er part i den sag, idet det jo er byrådet der bestemmer både hos LV og Refa MSK – og derudover
også som varmeplanmyndighed.
Det kan også ses af, at LV tilsyneladende har viden om sagens akter i Energiklagenævnet, på trods af, at disse
ikke burde være tilgængelige så længe sagen ikke er afgjort. Informationen kommer formentlig fra Lolland
Kommune.
På stående fod erindre jeg ikke, at MV har oplyst at vi ikke har tilstrækkelig kapacitet. Umiddelbart har MV
tilstrækkelig produktionskapacitet til at forsyne både os selv og LV.
Men problemet kan opstå hvis en af vores 3 kedel får et nedbrud – så må det være klart, at så forsyner vi vores
egne andelshavere først og er det noget varme tilbage så leveres til LV.
Vi har overfor LV tilkendegivet, at i en sådan situation vil vi selvfølgelig åbne for at Refa MSK kan få mulighed
for at levere.

Vedlagt er den mailkorrespondance som danner grundlag for MV´s levering til LV. Heri fremgår, at det var LV
der ønskede en kort ( 1 dags varsel ) for leveringsforholdets ophør ( og jeg vil da gerne vedstår at det passer fint
ind i MV´s ønsker ) – og det fremgår at prisen er MV´s kostpris, der på daværende tidspunkt var på kr. 267 /
MWh.

Den varme som MV kan levere til LV er baseret på ledig kapacitet på vores produktionsanlæg og det er på vores
træpillekedler.
I april/maj måned kostede træpiller kr. 950/ton leveret i vores lagerhal – medens prisen nu her i nov./dec.
Måned er på kr. 1325/ton. Regnestykket på MV´s leveringspris til LV kan simpelt beregnes således.
Ud af 1 ton træpiller får vi ca. 4,25 MWh varme – altså: kr. 1.325/ tons træpiller : 4,25 MWh / tons træpiller
= 311 kr/ MWh. – vores prisvarsel lyder på kr. 310 / MWh. fra 15.12.2021. – Og så har vi ikke indregnes MV´s
udgifter til håndtering og andel i fællesudgifter.
I øvrigt har vi hørt, at Refa MSK har tilbudt LV at levere for kr. 311/MWh. – altså en helt identisk pris og den
pris som LV ville skulle have betalt såfremt det var Refa MSK der havde leveret varmen.
Det skal tilføjes, at vi forventer et der kommer yderligere prisstigninger på varmen til LV, idet vores kostpris for
varme produceret på træpiller fortsat er stigende. Og alene dette forhold synes at være et godt argument for
at LV sætter pres på Refa MSK om at levere varme til en stabil temperatur på 91 grader C.
Og endelig bør man jo spørge hvilket varmepris Refa MSK vil levere for til Sakskøbing Fjernvarmeselskab. Her
har vi hørt noget om kr. 395 / MWh i 2022 – det er måske også den pris som LV i 2022 kommer til at betale til
Refa MSK?
Faktuelt:









Det var den 10. maj 2021 at 3. partsadgangen blev lukket – ikke i april 2021 som anført af LV
MV har ikke bevirket, at vameprisen hos LV er steget – tvært imod. MV har siden 10. maj 2021 leveret
varmen til kr. 267/MWh, hvor Refa MSK i samme periode har opkrævet over kr. 400 / MWh hos sine
varme aftagere.
LV har altså i perioden haft store besparelser på omkostningerne til indkøb af varme.
Hvis LV vil etablere egen varmeproduktion – formentlig 5-7 MW a kr. 6 mill. – d.v.s. en udgift på mindst
35 mill. kr., der skal forrentes og afdrages af LV fjernvarmebrugere .
Hvis LV vil etablere en ledning uden om MV og direkte fra Refa MSK til LV – det vil formentlig koste en
del over 10 mill. kr. – der også skal forrentes og afdrages af fjernvarme brugerne.
Ved begge løsninger mister Refa MSK muligheden for at sælge varme og el i sommerhalvåret hvor der
er ledig produktion kapacitet i Sakskøbing.
OG LV vil ikke have reservekapacitet ved nedbrud. Skal det etableres som dobler vi invisteringerne.
Med hele set-uppet – Refa MSK, SF, MV og LV – er der reservekapacitet. Det er unikt som det har været
skruet sammen gennem de sidste 5-6 år.

MV ønsker at præcisere, at det ikke er MV der bruger varmekunderne som gidsler i fjernvarmekonflikten – det
er Lolland Kommune/Refa MSK/LV.
Der er alene 2 forhold der skal opfyldes for at hele konflikten er løst og vi alle sammen kan komme videre uden
at tænke på varmepriser og konflikter:
1. Refa MSK må levere varme til MV og LV på mindst 91 grader C. – hvilket de uden problemer kunne
gøre.
2. Lolland Kommune må fortolke MV´s kommunale projekt(kedel)godkendelser efter Energiministeriets
vejledning, således at MV kan producere fuldlast på kedlerne – selvfølgelig mod at MV forpligter sig til
at aftage varme fra Refa MSK med en 4 års uopsigelighed.

Leverer Refa MSK varme til både MV og LV vil de høje el-priser i løbet at ca. 4 år kunne nedbringe gælden i Refa
MSK fra ca. 74 mill. kr. til formentlig et godt stykke under 30 mill. kr. – en gældsbyrde som jo et helt anderledes
nem at forhold sig til.
MV ser derfor en hurtig løsning som stor mulighed – vel at mærke uden at det kommer til at koste vores
kommuner eller vores lokalsamfund en eneste kr. – og Sakskøbing kunne samtidig få en meget lavere
varmepris.
Lolland Kommune sidder med hele løsningen på konflikten – der vel at mærke kan tilføre Refa MSK 40-50
mill.kr. i løbet af få år. MV forstår ikke hvorfor der tøves med at komme i gang.

Og jeg vedlægger også de første par reaktioner på din mail fra bestyrelsesmedlemmer – og jeg har haft en
tredije i telefonen der godt nok ikke var særlig tilfreds med LV´s info.
Denne mail vil blive lagt på MV´s hjemmeside, således at alle har mulighed for at læse den.

Med venlig hilsen
Maribo Varmeværk
Pbv – Fl. Møller Jensen

Fra: David Arnholm <dar@ftgruppen.dk>
Sendt: 10. december 2021 10:16
Til: adm@mail123.dk
Emne: Lolland Varme
Hej Flemming
Har du set det her?
https://lollandforsyning.dk/information-til-kunderne-i-lolland-varmes-omraade-oest/
Med venlig hilsen

David Arnholm
Nyhedsredaktør, Folketidende

