Vi, det lille ”hurtig” arbejdende udvalg som startede efter mødet på
Kroen i 2016, er ligesom kommet til et endepunkt og rygterne fortæller at
NRGI vil sælge/afhænde de 5 fjernvarmeværker tættest på Grenå til
Grenå varmeværk.
Grunden til at vi startede i 2016 med at undersøge vores muligheder som forbrugere var NRGI,s
meget høje pris på fjernvarmen og en alm. bekymring for om NRGI ville fortsætte som leverandør
eller om de ville vælge at sælge til anden side. Her var det specielt bekymringen for at de ville lade
deres varmeværker, som er et selvstændigt A/S i NRGI, blive opkøbt af en investerings bank. Der
var rygter om at NRGI ikke ville beholde varmeværkerne så vi gik i gang med at blive klogere på
hvordan vi kunne gøre vores indflydelse gældende.
Vi henvendte os til Energistyrelsen i flere mails og fik svar der ikke var til megen hjælp. Vi havde et
par møder med Fjervarmens hus som er en forening der benyttes af fjernvarmeværkerne for
rådgivning og de fik rettet vores interesse ind på at vi måske skulle bringe NRGI og Grenå
fjernvarme sammen for at se om der var en samarbejdsmulighed her.
Vi har haft møder med begge parter, NRGI og Grenå Varmeværk om dette, og om det er vores
initiativ eller om det ville være sket alligevel er svært at sige, men NRGI og Grenå varmeværk har
startet denne dialog og har møde i August. NRGI vil gerne have at Grenå varmeværk overtager 5
af deres fjernvarme værker og så må vi se om de er interesseret og NRGI har nu udtrykt at de vil
have afviklet alle deres fjernvarmeværker på Djursland til anden side.
Der er jo ingen tvivl om at vi lever i forandringens tid når vi snakker fossile brændstoffer så der vil
sikkert blive diskuteret alternative kilder som allerede er taget i brug af Tustrup Lyngby varmeværk
med et rigtig godt resultat både for miljøet og pengepungen. Grenå har samme overvejelser så det
er jo nok i den retning vinden blæser.
Vores lille gruppe har tænkt sig at koble sig på forløbet, så forhandlingerne mellem NRGI og Grenå
varmeværk ikke bliver helt uden opsyn fra vores side, men indtil videre ser vi det som en god
løsning selvom vi i sidste ende må formode at alle brugerne i Gjerrild skal spørges da vi jo hver
især har en kontrakt med NRGI som leverandør af vores varmeforsyning.
Hilsen fra Gjerrild fjernvarme udvalg.
Heinrich: 40174402 Tommy: Tlf 20337844

Erik: Tlf 40168030

