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Fjernvarmeprisen stiger i Aalborg Kommune
På grund af stigende udgifter til varmeproduktionen på Nordjyllandsværket kommer
Aalborg Varmes fjernvarmekunder til at få en markant stigning i varmeudgifterne.
Da Aalborg Kommune sidste år besluttede at overtage Nordjyllandsværket var det
blandt andet for fortsat at sikre borgerne adgang til fjernvarme til rimelige priser. Baggrunden var blandt andet, at de daværende ejere af værket krævede en genforhandling
af varmeprisen, hvorved der var en væsentlig risiko for at varmeudgifterne ville stige for
forbrugerne.
Aalborg Kommune ønskede med overtagelsen fortsat at sikre, at kunderne kunne få
fjernvarme til den samme rigtig gode pris som tidligere. Desværre har en række forhold
betydet, at omkostningerne forbundet med Nordjyllandsværkets drift og produktion, er
steget – konsekvensen er, at Aalborg Varmes fjernvarmekunder nu får en dyrere varmeregning.
Dels har Nordjyllandsværket haft øgede udgifter til såkaldte tvangskørsler, dvs. perioder, hvor værket er nødt til at producere varme, men hvor omkostningerne forbundet
med værkets drift ikke dækkes af indtægterne fra salget af den producerede el. Samtidig er den producerede varme ikke længere et biprodukt til elproduktionen, men hovedproduktet. Derfor er det nødvendigt at revurdere omkostningsfordelingen mellem
el- og varmesiden i forhold til værkets daglige drift.
Det samlede resultat af de forudsætninger Nordjyllandsværket har haft for drift, er desværre en mærkbar prisstigning for Aalborg Kommunes fjernvarmekunder.

”Forudsætningerne for værkets drift har ændret sig, og desværre blandt andet på
grund af faktorer, vi ikke har indflydelse på eller kunne have forudset inden købet.
Havde værket ikke været på vores hænder var prisen på varme efter alt at dømme også
steget, så det her havde desværre været en situation kunderne havde stået i uanset
hvad. Vi er rigtig kede af, at prisen for vores kunder, stik imod vores hensigt, nu stiger,”
siger Aalborg Energikoncerns bestyrelsesformand Lasse P.N. Olsen. Han håber varmeprisen snarest vil falde igen.
”Stiger elprisen eksempelvis, vil det få positiv indflydelse på varmeprisen, men når det
er sagt, så vil vi indtil da naturligvis gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at kunderne
rammes mindst muligt. Vi vil i den kommende tid nøje gennemgå vores produktion for
at se, om der kan findes effektiviseringer, der kan give besparelser, ligesom vi vil se
nærmere på de synergier, der kan være, når vi har samlet vores energiselskaber i en
koncern. Herudover vil vi se på teknologiske investeringer, der kan bidrage positivt til
driftsøkonomien og til den grønne omstilling,” siger Lasse P.N. Olsen.
”I forbindelse med købet af Nordjyllandsværket gjorde vi meget ud af at sikre os, at vi
kunne drive værket uden store prisforhøjelser for vores kunder, og samtlige beregninger og prognoser fra tre uafhængige rådgivere viste, at det sagtens kunne lade sig
gøre. På trods af den nuværende situation, tror jeg fortsat på, at det er realistisk. Jeg er
overbevist om, at købet af Nordjyllandsværket på længere sigt vil vise sig at være en gevinst, både i forhold til vores fjernvarmekunder og for miljøet, når værket på sigt omstilles til grøn energi,” slutter bestyrelsesformanden.
Hver enkelt kunde vil få besked om prisstigningen direkte fra Aalborg Varme senere
på måneden.
Fakta:
For et gennemsnits standardhus på 130 m2 vil prisstigningen være ca. 2.000,- om året.
Sammenlignet med varmepriserne i København, Århus, Odense, Esbjerg og Randers,
går Aalborg med prisstigningen fra at være den klart billigste by at få fjernvarme i til
at være den fjerde billigste.
– kilde: Energitilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet august 2015.

Yderligere oplysninger kan fås hos:
Lasse P.N. Olsen, bestyrelsesformand, Aalborg Energikoncern, tlf. 2519 9401 eller
9931 9401.

Side 2 af 3

