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Pressemeddelelse

Ny tilskudsmulighed for fjernvarmeforbrugerne

I forbindelse med den nyligt indgåede energiaftale har flertallet af Folketingets partier vedtaget at oprette
en såkaldt Fjernvarmepulje på i alt 405 millioner kroner over en treårig periode. Med puljestart omkring
10. januar 2021 forventes det at omkring 7250 olie- og naturgaskunder i år 2021 og 2022 kan opnå et
engangstilskud på kr. 20.000 hvis de beslutter sig til at konvertere deres energiforsyning fra olie- eller
naturgas til fjernvarme, men antallet af nye kunder med tilskudsmulighed vil være 5750 det sidste år.
Tidligere har Stege Fjernvarme undersøgt mulighederne for at udbrede fjernvarmen mod henholdsvis
Vandværksbakken og Udby, hvilket for 4-5 år siden ikke viste sig at være rentabelt, men med de nye
tilskudsmuligheder går det lokale fjernvarmeselskab atter i gang med at se nærmere på den mulige
udvidelse, idet pengene fra den nye Fjernvarmepulje tilgår det enkelte fjernvarmeselskab. Det kræver
naturligvis en vis interesse fra de boligejere, som inden for en overskuelig årrække skal udskifte deres
oliefyr med mere energivenlige opvarmningsformer og her mener man fra Stege Fjernvarmes side, at man
med en relativ billig tilslutningsafgift vil være konkurrencedygtig til varmepumpen samtidig med at den
årlige varmepris ligger på et fornuftigt niveau. Stege Fjernvarme leverer grøn energi, da varmen i de mange
kilometer rør kommer fra sol og halm, vel at mærke halm, som for langt hovedpartens vedkommende
leveres at lokale landmænd!
I øvrigt har solfangeranlægget for enden af Kobbelvej mere end levet op til de forventninger man opstillede
for godt fire år siden, nærmere betegnet lørdag d. 4. juni 2016, da det 14.515 kvadratmeter store
solfangeranlæg blev indviet. Dengang regnede man med at solfangeranlægget ville kunne producere
mellem 18 og 20 % af den samlede produktion, men de seneste år har anlægget produceret mere end lovet,
så andelen af halm har været støt faldende. Med udskiftningen af den ældste halmkedel er produktionen
yderligere optimeret og man er nu klar til at se på muligheden for at udvide Stege Fjernvarmes
forsyningsområde, ligesom man også er klar til at hjælpe forbrugere i byen, som eventuelt skulle ønske at
konvertere elvarme til fjernvarme. Antallet af forbrugere er tæt på 1300 og de vil inden for de kommende
år alle få installeret elektroniske målere, så de selv i langt højere grad end tidligere vil kunne følge deres
forbrug.
Dansk Fjernvarme har med kampagnen ”Fremtiden lige for vores fødder” yderligere sat fokus på
fjernvarme som grøn energiform med slogans som ”3,6 millioner danskere er vilde med varmen i vores
rør” og ”det kan godt betale sig at være grøn” og Stege Fjernvarme Amba er en aktiv del af denne
kampagne, som har til formål at få endnu flere forbrugere med på fjernvarmebølgen.
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