Forbrugerorientering 2011
Forbrugerorientering vedr. fyringsåret 2011 - 7 mdr.
I fyringsåret 1.6.2011 - 31.12.2011 er der solgt 6.923.778 KWh, hvor der var budgetteret med 8.750.000
KWh. Graddagetallet i det forløbne fyringsår på 7 mdr. blev 1.011 mod 1.448 i den samme periode i
2010.Dette skyldes ikke mindst december måned 2010, der var meget kold med et graddagetal på 626
mod 379 i december 2011.
Det noget mildere vejr fra juni og indtil udgangen af december 2011, er medvirkende til at de fleste
forbrugere skal have en tilbagebetaling, men det kan vi vel også alle være tilfredse med efter 2 hårde og
kolde vintre, hvor varmeforbruget steg med 10-15%, falder det igen til et mere normalt forbrug.
Det budgetterede forbrug for 2012 er fastsat ud fra et gennemsnit af fyringsåret 2010/2011, og
7 mdr.i fyringsåret 2011, samt den milde januar 2012.
Til trods for et mindre varmesalg til de fleste forbrugere er driften på værket, og ikke mindst salget af el
medvirkende til, at der bliver kr. 1.057.000,- at overføre til fyringsåret 2012.
I det nye fyringsår 2012, som dækker et helt år, er der i budgettet indregnet stigende gaspriser samt en
forhøjelse af engergiafgifter, ligesom salget af el ikke forventes at bidrage med samme indtægt, som i
fyringsåret 2011på grund af dårligere elpris prognoser.
I forbrugerorientering udsendt i juli 2011oplyste vi også, at varmeprisen ville stige i 2012 på grund af en
forventning om stigende gaspriser, som vi allerede havde set det på oliepriserne.
Disse usikre faktorer er medvirkende til at KWh prisen forhøjes med 7 øre til 45 øre pr. KWh, som
allerede varslet for forbrugerne. Måske mener nogen det er en stor stigning, men hertil kan det anføres at
KWh prisen i 2008/2009 var 43 øre pr. KWh, så det er nok mere et udtryk for at vi i en længere periode
har evnet at holde varmeprisen på et rimeligt niveau, selv om energipriserne hele tiden stiger.
Et gennemsnitshus på 130 m2 i Strandby skal således med de nye priser betale ca. kr. 17.000,- for
fjervarme, mod ca. kr. 24.000,- ved opvarmning med olie.
Skulle de forventede NOx afgifter m.v. ikke blive så høje, kan vi håbe på KWh-prisen kan nedsættes
igen.
Med virkning fra 1. juni 2010 indførte varmeværket en motivationstarif, som nu bliver ændret i forbindelse
med en forhøjelse af KWh-prisen til følgende:
- tillæg på 0,0045 kr./KWh/ ¢ªC over 30¢ª C udløbstemperatur,
- reduktion på 0,0045 kr./KWh/ ¢ªC under 30¢ª C udløbstemperatur,
hvilket var en ændring fra tidligere, hvor den enkelte forbruger skulle overholde en gennemsnitlig afkøling
over året til nu en gennemsnitlig udløbstemperatur over året på minimum 30 grader.
Det fremgår af den enkelte forbrugers årsopgørelse, om der har været tillæg eller fradrag i det forløbne
fyringsår. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til varmeværket eller på varmeværkets
hjemmeside www.strandbyvarmevaerk.dk
I forbindelse med indførelse af energisparekrav på 2% om året stiftede varmeværket
Strandby Varmeværk Energirådgivning APS i 2010, ligesom Fjernvarmens Serviceordning blev etableret
med henblik på optimering af forbrugeranlæg med tilskud fra varmeværket.
Serviceordningen kører tilfredsstillende med besøg hos forbrugerne, hvor der bliver prioriteret efter
højeste returtemperatur, ud fra månedsaflæsninger hos den enkelte forbruger.
Indtil udgangen af 2012 er der i Energiselskabet opsamlet 866 MWh ved energibesparelser hos den
enkelte forbruger, og energispareaktiviteter på værket.
Strandby Varmeværk er pålagt at finde 291 MWh pr. år i energibesparelser, og derfor vil varmeværket
gerne modtage oplysninger fra samtlige forbrugere, når der påtænkes energiforbedringer i den enkelte
ejendom, det være sig på varmeanlæg, loftisolering, isolering af hulmur o.s.v.
Vi vil gerne rådgive samt være behjælpelig med at skrue ned for din energiregning, og måske tillige
betale et tilskud til dine energibesparelser.

Såfremt du kontakter os via varmeværkets hjemmeside www.strandbyvarmevaerk.dk eller via
mail:varmevaerk@strandbyvarmevaerk.dk,deltager dui en månedlig lodtrækning om 3 flasker rødvin til
tre af varmeværkets forbrugere. Ordningen løber foreløbig som et forsøg frem til 1. juni 2012.
Når du alligevel er inde på varmeværkets hjemmeside, så benyt lejligheden til at læse om de muligheder
den enkelte forbruger har for at følge med i returtemperaturer på sin Kamstrup Multical måler, som er
beskrevet under ”Gode råd- måleraflæsning” på hjemmesiden.
Med årsopgørelsen fremsendes aflæsningskort og forbrugervejledning, som sammen med styringstabel
samt de muligheder Kamstrup måleren er forsynet med, gør det lettere at følge indgangstemperaturen og
udgangstemperaturen, med henblik på opnåelse af den optimale udløbstemperatur hos den enkelte
husstand. Som et ekstra værktøj for den enkelte forbruger, er styringstabellen forsynet med den enkelte
husstands forbrug for de sidste 5 år.
Samtlige forbrugere anmodes om at kontrollere om det rumfang, der fremgår af årsopgørelsen svarer til
husets størrelse. Beregningen foretages ved at tage husets
størrelse i m2 gange med loftshøjden.
Eksempel:
Et hus på 130 m2 x 2,40 m i loftshøjde, svarer til et rumfang på ca. 312 m3 ved opmåling.
Som tidligere nævnt i forbrugerorientering indhentede varmeværket i 2009
BBR-oplysninger over samtlige ejendomme i Strandby, hvor vi konstaterede, at der er en del
uoverensstemmelse mellem BBR-oplysninger i m2 og opmålte rumfang i m3.
Dette kan naturligvis skyldes fejl i såvel BBR, som i varmeværkets opmålinger, men det kan også skyldes
en tilbygning til en eksisterende ejendom, som ikke er meddelt varmeværket.
Vi gør opmærksom på, at der ved udvidelse af boligens rumfang skal foretages en ny beregning af den
faste afgift.
Forbrugere, som skal have tilbagebetaling vedr. fyringsåret 2011 får overført dette beløb til rate 1 i det
nye fyringsår 2012, med forfald henholdsvis den 1.3.2012. Evt. beløb herudover fremsendes i check, ”dog vil beløb på under kr. 100,- blive overført til det nye fyringsår”-. Efterbetaling for fyringsåret 2011 vil
blive opkrævet samtidig med 1. rate i det nye fyringsår, der slutter pr. 31.12.2012. Forbrugere som er
tilmeldt PBS modtager ikke opkrævningskort.
Som tidligere annonceret vil opkrævning af de enkelte rater med virkning fra 2012 blive ændret til 6 rater
om året med betalingsdato 1. marts, 1. maj, 1. juli, 1. september, l. november og 2. januar.
På varmeværkets hjemmeside er der mange tips at hente for den enkelte forbruger, ligesom der et link
tilwww.solvarmedata.dk
Varmeværkets personale træffes bedst på tlf. 98 48 13 58 mellem kl. 7.00 og 9.00.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Ændring af regnskabsåret / rateindbetaling
Samtidig er der truffet beslutning om, at der ligeledes fra januar 2012 vil blive opkrævet 6 rater om året
med betalingsdato 1. marts, 1. maj, 1. juli, 1. september, 1. november og 2. januar.
Den første rate i 2012 forfalder til betaling den 1. marts 2012.
Der er blevet orienteret om ovennævnte ændringer i forbrugerorientering udsendt i juli måned 2011, samt
på varmeværkets generalforsamling i november 2011.
Årsopgørelse over forbrug for perioden 1. juni - 31. december 2011 vil blive udsendt medio februar 2012.

Samtidig ønsker vi varmeværkets forbrugere et Godt Nytår.
Med venlig hilsen
Personale og Bestyrelse

