Nyhedsbrev

Papirarbejde forsinker tilbud om fjernvarme
Hos Middelfart Fjernvarme er vi klar, og planen var at dit tilbud om fjernvarme
skulle være landet hos dig i februar. Men Energistyrelsen er forsinket i
behandlingen af sagen, og derfor må vi væbne os med tålmodighed lidt endnu.
Det skulle have taget to uger… Nu er der gået fire, og vi afventer stadig
Energistyrelsens tilsagn om tilskud til udvidelsen af fjernvarmenettet i Strib,
Røjle og Vejlby.

Styrelsen har 145 mio. kr. i fjernvarmepuljen i år og pengene bliver uddelt til
fjernvarmeprojekter i hele landet efter først-til-mølle-princippet. Derfor var vi
hurtige med ansøgningen om tilskud, og fik ansøgt lige så snart byrådet havde
godkendt projektforslaget for fjernvarme i Strib, Røjle og Vejlby.
Bedste bud er nu, at der går yderligere mindst et par uger, men vi håber at
have svar inden udgangen af marts.
- Vi håber og tror på, det kun er en formalitet at vi får tilsagn, men det er en
vigtig formalitet, fordi det er en forudsætning for projektet, som det ligger nu.
Derfor bliver vi nødt til at afvente, indtil vi har et svar fra styrelsen, forklarer
Anders Nørregård, der er formand for Middelfart Fjernvarme.
Alt materiale ligger klar, så du får tilbuddet i postkassen, så snart vi har
tilsagnet om tilskud i hus.
Mange hilsner
Middelfart Fjernvarme

Middelfart Fjernvarme er ejet af vores kunder og drives efter hvile-i-sig-selvprincippet. Det betyder, at vi ikke må give overskud eller underskud. Derfor
beregnes vores priser ud fra, hvad det koster at producere fjernvarme – og ikke
efter, hvor stort et overskud, vi kan skabe.
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