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Overtagelse af fjernvarmen i Meløse-St. Lyngby er endegyldig
Generalforsamlingen i Meløse-St. Lyngby Energiselskab godkendte den 28. maj 2014,
at Hillerød Forsyning overtager fjernvarmen i Meløse og St. Lyngby. Dermed er
overtagelsen nu godkendt af alle parter og har virkning fra 1. juli 2014.
Bestyrelsesformand i Hillerød Forsyning, Louise Colding Sørensen, er glad for, at aftalen nu også
er godkendt i Meløse-St. Lyngby:
- Jeg er sikker på, at aftalen bliver til stor glæde for fjernvarmekunderne i området, og jeg
glæder mig over, at vi nu også kan tilbyde Hillerød Forsynings billige varme i denne del af
kommunen.
Overtagelsen af fjernvarmen i Meløse og St. Lyngby, som generalforsamlingerne i Hillerød
Forsyning godkendte den 21. maj 2014, sker som led i en strategi om at udbygge, optimere og
sikre varmeforsyningen i Hillerød Kommune.
Også bestyrelsesformand i Meløse-St. Lyngby Energiselskab, Jakob Ploug Olsen, er tilfreds med
aftalen.
- Med aftalen er det muligt at fastholde forsyningssikkerheden samtidig med, at vi sikrer
mærkbart lavere varmepriser for vores andelshavere.
På kort sigt vil varmen fortsat blive produceret på Kraftvarmeværket ved Meløse, men inden for
en kortere periode vil Hillerød, Gørløse, Skævinge og Meløse-St. Lyngby blive forbundet. Til den
tid vil hovedparten af varmen komme fra Hillerød, bl.a. fra et nyt biofyret kraftvarmeværk.
Lavere priser på vej til kunderne
Fjernvarmekunderne i Meløse og St. Lyngby vil – ud over den almindelige tarif for Hillerød
Varme - i en periode betale et overgangstillæg. Dette sker, for at det ikke skal være de øvrige
varmekunder, der betaler meromkostninger ved at overtage fjernvarmen i Meløse og St.
Lyngby. Hillerød Forsyning forventer, at overgangstillægget udgør ca. 4.300 kr. om året for de
fleste huse.
Overtagelsen vil give bespareler på varmeregningen for langt de fleste fjernvarmekunder. I
gennemsnit forventes en besparelse på ca. 15 %. Der vil blive indført en ordning, som sikrer, at
ingen kunder kommer til at betale mere ved overgangen til Hillerød Forsyning.
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