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15. september 2022

Orientering til Maribo Varmeværks andelshavere
Kære andelshaver
Bestyrelsen for Maribo Varmeværk vil her gerne orientere om værkets drift og ikke mindst omkring de
udfordringer værket står over for set i lyset af den verserende energikrise og de deraf afledte store
prisstigninger på elektricitet og brændsel, hvilket desværre medfører, at vi må varsle en prisstigning pr. 1.
januar 2023 – se mere derom nedenfor.
Værkets drift
Værket kører godt og er i god stand. Der er i år implementeret nye styresystemer så teknikken er helt upto-date. Vedligeholdelse og eftersyn er gået efter planen uden de store overraskelser - alle tre kedler er
hen over sommeren blevet efterset og nødvendige reparationer er udført således, at værket er klar til at
levere varme hen over vinteren, når fyringssæsonen er på sit højeste.
Ledningsnettet er i god stand, og der har selvfølgelig været nogle små reparationer, men ikke ud over hvad
der normalt kan forventes.

Økonomi
Den seneste tid har budt på en relativ høj inflation med stigende priser på stort set alle varer og ydelser og
udgifterne til elektricitet og brændsel er, på grund af energikrisen, desværre steget markant, op til 3 gange.
I år har det, trods de stigende priser, været muligt at levere varmen til uændret pris, da de planlagte
hensættelser ikke er effektueret og at vedligeholdelsesomkostningerne i år på både kedelanlæg og
ledningsnet har været mindre end budgetteret.
De store prisstigninger på især elektricitet og brændsel medfører desværre, at Maribo Varmeværk hermed
inden den 1. oktober 2022 må varsle en prisstigning gældende fra den 1. januar 2023.
For et standardhus på 130 m2 med et forbrug på 18.1 MWh vil prisen inklusiv moms stige fra 10.537 kr. til
14.322 kr. årligt. Den årlige stigning vil for et standardhus således være 3.785 kr. om året - en stigning på
godt 300 kr. om måneden.
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På Maribo Varmeværks hjemmeside, www.maribovarmevaerk.dk , er takstbladet for 2023 med alle satser
fremlagt.
I den forbindelse bør nævnes, at sidste gang Maribo Varmeværk ændrede priserne var i 2016, hvor
varmeprisen blev sat ned.

Varmekonflikten
Som bekendt har REFA MSK opsagt aftalen om levering af varme fra kraftvarmeværket i Sakskøbing og
Maribo Varmeværk har siden 8. januar 2021 selv produceret varmen til Maribo, Hunseby og Hillested.
Som følge deraf har Maribo Varmeværk og Sakskøbing Fjernvarmeselskab nu anlagt en del sager mod REFA
MSK for uberettiget opsigelse af aftalen samt misligholdelse af forsyningspligten.
Lolland Kommune har politianmeldt Maribo Varmeværk for at producere grundlast og derved forsøge at
bruge myndighedsrollen til at tvinge værket til at aftage varme fra REFA MSK, og dermed tilgodese et værk,
som kommunen selv er medejer af.
For god ordens skyld skal det nævnes, at Maribo Varmeværk har været og er parat til at aftage varme fra
REFA MSK – endda uden en aftale bortset fra en aftale om prisen.
Maribo Varmeværk har gennem hele forløbet gerne ville indgå en aftale, endda flerårig, om at aftage
varme fra REFA MSK, det kræver blot, at forhandlingerne kan ske med en gensidig forståelse af hinandens
synspunkter, og at det sker på et ligeværdigt grundlag.
Endelig skal nævnes, at da REFA MSK i ugerne 23, 24 og 25 var lukket helt ned på grund af planlagt
eftersyn, leverede Maribo Varmeværk naturligvis varme til forbrugerne hos Sakskøbing Fjernvarmeselskab
og Lolland Varme Øst.
Da REFA MSK meddelte, at der blev lukket helt for varmen på grund af det planlagte eftersyn, blev Maribo
Varmeværk, Sakskøbing Fjernvarmeselskab og Lolland Varme Øst hurtigt enige om, at Maribo Varmeværk i
eftersynsperioden skulle levere varmen – endda til en konkurrencedygtig pris.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Maribo Varmeværk a.m.b.a.
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