Fjernvarmeudvidelsen skal genudbydes
- anlægsomkostninger er steget voldsomt

Middelfart Fjernvarme har netop modtaget resultaterne af det EU-udbud, der skal bringe
fjernvarmen til Strib, Røjle og Vejlby. Imidlertid har det vist sig, at i alle de indkomne bud var
prisen væsentligt over den fastsatte prisramme, hvilket forsinker projektet.
Det er ikke kun naturgas, æg og pasta, der er steget voldsomt i år. De tilbud, vi har modtaget på EUudbuddet om udvidelsen af fjernvarmenettet i Strib, Røjle og Vejlby er desværre så uforklarlige
høje, at det har vist sig at ingen af de bydende på grave- og smedeentreprise havde priser inden for
udbuddets prisramme.
Ifølge EU-udbudsreglerne betyder det desværre, at projektet derfor skal genudbydes, hvilket gøres i
et offentligt udbud uden prisramme og forventeligt med flere bydende.
Forsinket - men fornuftigt
Et genudbud af grave- og smedeentreprisen betyder, at fjernvarmeudrulningen forventes at blive ca.
3 måneder forsinket.
Kontrakten med leverandøren af fjernvarmerør er allerede underskrevet, så fjernvarmen skal nok
komme. For med ca. 80 % tilslutning til projektet, har fællesskabet skabt et solidt økonomisk
grundlag for at udrulle fjernvarmen, og der kommer stadig flere tilmeldinger til.
Den nuværende prisudvikling på verdensmarkedet, og de deraf dyrere anlægspriser i projektet,
betyder at fjernvarmen – ligesom alt andet - vil blive dyrere end nuværende takster. Vi forventer en
kommende prisstigning på tilslutningen i størrelsesordenen kr. 50-100 kr. pr. måned for et
standardhus på 130 m2 pga. de stigende anlægspriser.
Den nuværende situation påvirker desværre projektet, men det er vigtigt for os at påpege, at vi
arbejder aktivt for en bæredygtig grøn fjernvarme til en attraktiv lav pris - også på den lange bane.
Vi er allerede i gang
Selv om vi nu står over for et nyt udbud, går projektet ikke i stå, tværtimod. Vi er allerede godt i
gang:
•
•
•
•

Vi er startet, og er allerede godt i gang med alle de besøg, der er nødvendige for at få
løsningerne på plads hos hver enkelt husstand.
Der er etableret hovedledning og individuelle tilslutninger for de nye udstykninger på
Abelonelundsvej, Brogården og Skovhaven.
Der er indgået aftale med Middelfart kommune om placering og køb af grund for den nye
varmecentral i Strib.
Inden længe igangsættes etablering af det antennesystem, som skal aflæse og hjemtage
målerdata fra de på nuværende tidspunkt ca. 1.800 kommende forbrugere.

Næste skridt
Vi regner med at have fjernvarmeprojektet endeligt på plads til august 2022, og det betyder opstart
af etape 1 i september 2022. Men vi vender tilbage med yderligere information, når vi ved mere.
I ønskes alle en god sommer.
Med venlig hilsen
Middelfart Fjernvarme

