Bredebro Varmeværk fastholder uændret varmepris
Budgetter for regnskabsåret 2022-2023
Bestyrelsen for Bredebro Varmeværk har godkendt næste års budget som træder i kraft 1. august 2022. På
baggrund af det udarbejdede budget, har bestyrelsen ligeledes besluttet at fastholde den nuværende
varmepris. Prisen for at opvarme et standardhus på 130 m2 med et forbrug på 18.100 kWh årligt kan derfor
fastholdes på 11.200 kr., hvilket er billigt set i forhold til de kraftigt stigende energipriser. Forklaringen på
den lave varmepris skal findes i varmeværkets langsigtede strategi om at sikre forbrugerne stabile
varmepriser på et bæredygtigt grundlag.
Søndergade som reguleringscentral for el-nettet
Som led i strategien besluttede varmeværket at investere i en ny el-kedel til centralen på Søndergade.
Investeringen i el-kedlen er en del af den grønne omstilling og bidrager til at elektrificere
varmeproduktionen og gøre Varmeværket uafhængigt af gas. Med el-kedlen fik værket et ekstra håndtag at
reguler på, når der er overskudsstrøm fra vindmøller og solcelle i el nettet. Vores kraftvarmeanlæg der også
står på Søndergade, producere både el og varme samtidig. Kraftvarmeværket får betaling for at til rådighed
for elmarkedet og bliver kun aktiveret når der er mangel på strøm i elnettet og prisen på el er rigtig høj. På
den måde kan man sige at centralen på Søndergade er omdannet til en reguleringscentral for elnettet hvor
der producers varme med elkedlen når elprisen er lav og på kraftvarmeanlægget, når elprisen er høj. De to
anlæg og især elkedlen har bidraget til at varmeværket kan fastholde den lave varmepris i det kommende
regnskabsår.
Flis kedel som grund last
På Langagervej produceres størstedelen af den varme der sendes ud til forbrugeren. Denne grund last
produktion er baseret på træflis og som har været en medvirkende årsag til at varmeforbrugerne i
Bredebro har oplevet en lang årrække med stabile lave priser. Efterspørgslen på flis er steget det seneste år
og der opleves i øjeblikke også her stigende priser, men varmeværket har indtil nu kunne fastholde
varmeprisen.
Udvidelse af forsyningsområdet
Der har igennem en årrække været arbejdet på at tilbyde fjernvarme til områder tæt på eksisterende
fjernvarmenet. I den forbindelse har der været en stigende interesse fra båder erhvervsdrivende og private
i området ved Håndværkervej. Det resulterede i at der blev udarbejdet et projektforslag for konvertering af
området fra gas til fjernvarme. Projektforslaget er blevet godkendt af Tønder kommune og der startes op
med at etablere fjernvarme nette på Håndværkervej til august. Bredebro Varmeværk ser frem til at byde de
nye forbrugere velkommen på fjernvarmen.
Forsyningssikkerhed
Der er i øjeblikket stor fokus på forsyningssikkerheden af energi til Europa pga. krigen i Ukraine.
Hos Bredebro Varmeværk produceres varmen på et energimix, hvor størstedelen af varmen produceres på
flis som suppleres med varme produceret på el på el-kedel og gas på Motoranlæg og gaskedel. Værket
råder også over muligheden for at producere varme på fyringsolie hvis dette skulle vis sig at blive
nødvendigt. Det vurderes derfor at vi har en høj forsyningssikkerhed fordi værket råder over et alsidigt
produktionsapparat, og her en varmeproduktion der er uafhængig af gas.

