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varmeprisen falde, hvis vi er gode til at forhandle
med vores leverandører.

Maribo Varmeværk siger ja tak til lørdags
”tilbuddet” om en varmeaftale med Refa MSK
i Sakskøbing.

Situationen er jo, at Refa MSK i 2020 ville hæve
prisen for varmen ganske voldsomt og derfor
opsagde vores kontrakter og samtidig igangsatte Refa MSK´s ejere – Lolland Kommune og
Guldborgsund Kommune – et voldsomt pres på
Maribo Varmeværk for at tvinge os til at aftage
varmen fra Refa MSK, men nu på helt andre og
meget forringede vilkår.

Ja tak!

Dit tilbud er lige præcis de grundlæggende vilkår
vi har diskuteret de sidste 2-3 måneder.
Maribo Varmeværk er ret sikre på, at vi på meget
kort tid kan indgå en aftale med Refa MSK om
levering af varme til Maribo og omegn, og at vi
ved samme lejlighed kan bilægge alle varmekonfliktens uenigheder.
Og vi ved også, at vi på den måde kan få nedbragt den store gæld i Refa MSK uden at lokalsamfundet - varmekunderne eller kommunerne
– skal til lommerne.
Og samtidig kan varmeprisen til Sakskøbing
Fjernvarmeselskab og Lolland Varme fastsættes
til et acceptabelt niveau.
Det skyldes, at el-priserne er meget høje og at
Refa MSK kan producere og sælge meget mere el,
hvis Maribo Varmeværk aftager spildvarmen.
Vi taler om, at Refa MSK´s overskud efter skat i
2022 vil kunne øges med ca. 20 mill. kr., der selvfølgelig skal bruges på at nedbringe gælden.
Det er uhyggelig mange penge – og selv om beløbet formentlig vil falde i de næste 2-4 år, så vil
det fortsat være muligt at afdrag ekstraordinære
store beløb på Refa MSK´s gæld.
Og det vil Maribo Varmeværk meget gerne være
med til.
Varmer det nu, men bliver koldt om nogle år?
Det må også være klart, at vi vil vide hvordan
Maribo Varmeværk er stillet når perioden på
3-5 år er overstået – og vores binding til Refa MSK
er ophørt.
Vil vi være slået tilbage til udgangspunktet
i 2020? - eller er vi i stand til selvstændigt at
kunne beslutte hvor varmen skal produceres
og dermed hvilket pris varmen kan sælges til?
Varmebrugerne/andelshaverne skal huske på, at
Maribo Varmeværk ligesom alle andre varmeværker iflg. loven økonomisk skal ”hvile i sig selv”–
dvs. at der ikke laves overskud eller underskud.
Man kan også kalde det en nul-profit model.
Der er altså kun varmepriserne at regulere på, og
tvinges vi til at købe dyrere ind end nødvendigt
ja så stiger varmepriserne – og tilsvarende kan

Mvh

Og de forhold skal løses nu, en gang for alle.
Så skal vi indgå en ny aftale med Refa MSK om
varmelevering – ja så må de øvrige problemstillinger løses samtidig.

Vores betingelse
Det er egentlig ganske simpelt.
Maribo Varmeværk har igennem lang tid
præciseret overfor Refa MSK – og overfor
Lolland Kommune -, at vores betingelser for
at indgå en ny varmeaftale er at:
• Lolland Kommune fortolker vores 3 kedeltilladelser sådan, at vi må producere varme på fuld
kapacitet i den tid vi ønsker og har behov.
Den fortolkning både kan og skal Lolland Kommune forpligte sig til, hvilket senest er blevet
præciseret i juni 2021, hvor Energiministeriet
opdaterede den vejledning som kommunerne
skal agere efter på bl.a. fjernvarmeområdet.
Det er klart, at der er en lang række andre forhold som også skal aftales mellem Refa MSK og
Maribo Varmeværk, førend en aftale kan falde på
plads. Men det tror vi på kan lade sig gøre uden
den helt store diskussion.
Løsningen på fjernvarmekonflikten:
Enten venter vi til at Energiklagenævnet afsiger
sin kendelse – formentlig om 2-3 måneder og
derved mister Refa MSK ( og kommunerne/borgerne ) 6-8 mill. kr. fra el-salget
Eller vi indgår en ny leveringsaftale på f.eks.
uopsigelige 4 år og Lolland Kommune bekræfter
at Maribo Varmeværk kan lave varmen på vores
egne kedler.
Det er helt indlysende, at det vil være en win win situation for alle parter, at få lavet den
varmeleveringsaftale mellem Maribo Varmeværk
og Refa MSK.
Maribo Varmeværk er helt klar – men det kræver
at Lolland Kommune kommer på banen.
En glædelig jul og et godt og lykkebringende
nytår til alle.

Maribo Varmeværk
Bestyrelsen.

