Pressemeddelelse:

Jelling Varmeværk fastholder uændret varmepris
Budget for 2018 betyder, at Jelling Varmeværk kan fastholde uændret
varmepris året ud
Regnskab 2017/18
Selvom varmeåret først er slut ved udgangen af maj måned, og det endelige
regnskabsresultat tidligst kendes i starten af september, må Jelling Varmeværk forvente
et underskud i forhold til det budgetterede på 1,1 mio. kr.
Underskuddet er indregnet i varmeprisen for 2018 og opkræves dermed gennem
taksterne i 2018.
Formand, Frans Andersen udtaler:
”Vores regnskab er præget af et stort antal variabler. Her kan bl.a. nævnes: antallet af
solskinstimer, skiftende energipriser, størrelsen af grundbeløbstilskud og vedligeholdelse.
Det forventede underskud skyldes ikke mindst, at
- Solvarmeproduktion har været noget lavere på grund af mindre antal
solskinstimer i den ”dårlige” sommer 2017. Produktionen blev derfor erstattet af
væsentlig dyrere kedelproduktion
- Endvidere har motorproduktion været noget lavere på grund af lave elpriser, og
produktionen er også her erstattet af noget dyrere kedelproduktion
Budget 2018
Regnskabsåret omlægges fra 2019 til at følge regnskabsåret. Budgettet for 2018
indeholder dermed kun 7 måneder.
Varmeprisen er uændret i de 7 måneder, der udgør budgettet for 2018.
Antallet af a’conto regninger ændres fra 8 rater til 4 rater pr. regnskabsår. I resten af
2018 falder der dermed 2 aconto rater i henholdsvis august og november.
Á conto-prisen vil som følge af at betalingen fordeles på 2 rater i stedet for fire – og med
samlet uændret betaling vil en rate være dobbelt så høj.
Det forklarer formanden således:
”Vi kan glæde os over, at varmeudgiften i de kommende måneder er uændret i forhold til
det seneste år. Vi skal nu i første omgang vænne os til at der er færre rater.
Fra 2019 skal vi forberede os på stigende takster som følge af grundbeløbets bortfald. Vi
har kendt til grundbeløbets bortfald i flere år og har forberedt os bedst muligt, fx gennem
etablering af solvarmeproduktion, hvilket bestyrelsen arbejder på at udvide/udbygge.
Som tallene ser ud lige nu, må vi forvente en stigning vedr. MWh prisen på ca. 96 kr.
inkl. moms, hvilket for en gennemsnitsbolig vil svare til en årlig stigning på 1.750 kr.
inkl. moms.
Med de igangværende politiske energiforhandlinger håber vi på et forlig, som kan
reducere denne stigning, men vi afventer med spænding resultatet. Dette bliver vi
forhåbentligt klogere på inden Folketinget går på sommerferie.
Husk værkets hjemmeside, www.jelling-varmevaerk.dk.
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