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Status
Kraftvarmeværket har nu været i drift i knapt 3½ år og begge motorer har kørt ca. 12.500 timer.
Produktionen af el og varme foregår planmæssigt. Der foretages løbende forbedringer på
anlægget, således produktionen køre optimalt. Der er i øjeblikket tilsluttet 260 forbrugere.

Årsopgørelsen 1997-1998
Årsopgørelsen for 97-98 udsendes sammen med dette nyhedsbrev. Behovet for energi til
opvarmning var i det forløbne år noget lavere end behovet i “normal året”. “Normal året” er et
gennemsnit for årene 1941-1980. Målt i graddage var den forløbne fyrings-sæson 12 % mildere
end året før. Varmeværket har oplevet et fald i salget af fjernvarme på ca. 4 %. At faldet ikke er
større skyldes, at værket har haft en pæn tilgang af nye forbrugere i det forløbne år.
Som antydet i nyhedsbrevet sidste år, er salget af fjernvarme lavere end forventet. Med
baggrund i det forløbne års yderligere fald i salget af fjernvarme, er det nu uundgåeligt, at der
må ske en tilpasning af værkets tariffer. Bestyrelsen har derfor valgt, at indføre et nyt tarifsystem. Det nye tarifsystem bevirker, at varmeværket kan sænke kWh-prisen kraftigt til 39,6 øre
pr. kWh. Samtidigt ændres den faste afgift således, at der fremover afregnes pr. m 2 opvarmet
areal. Prisen pr. m2 er kr. 35,-, der er dog sat en minimums pris på kr. 8.000,-. Det betyder, at
boliger under 229 m2 betaler kr. 8.000,- i fast afgift, medens boliger og er
hvervs bygninger på 229 m2 og derover betaler kr. 35 pr. m2.
For, at imødegå et stort underskud i det forløbne års regnskab, har det været nødvendigt, at
opkræve en eks. ordinær fast afgift. Dette har tidligere været varslet på generalforsamlingen i
oktober 1997.

Pinsepakken
Som De sikkert har bemærket har regeringen brugt noget af foråret til, at indføre afgifts
stigninger på næsten alle brændsler til opvarmning. I den forbindelse, er naturgas blevet pålagt
en afgiftsforhøjelse. Denne afgift vil blive opkrævet særskilt og udgør i den kommende fyringssæson 4,3 øre pr. kWh. Pinsepakken rammer bredt på alle brændsler og vi mener derfor ikke,
at den ændre på konkurrence forholdet mellem de forskellige brændsler, f.eks. er fyringsolie pr.
1. juli 1998 pålagt en afgiftsforhøjelse på kr. 263,- pr. 1.000 l.

Afkøling af fjernvarmevandet
Det er fortsat meget vigtigt, at fjernvarmevandet afkøles mindst 30 grader. De kan se årsafkølingen på Deres årsopgørelse. Såfremt afkølingen er mindre end 30 grader, skal vi
indtrængende anmode Dem om, at få afkølingen forbedret. Varmeværket står til rådighed med
råd og vejledning om forbedring af afkølingen.

Tab af fjernvarmevand
Igennem den seneste fyrings-sæson har værket mistet en del vand hos en eller flere forbrugere,
med et utæt varmesystem. Vi ved, at vedkommende har lukket for varmen omkring den 26. til
den 30. juni. Fra denne dato har værket ikke mistet vand. Værket vil forsøge, at spore denne
lækage i løbet af efteråret og det kan komme på tale, at trykprøve udvalgte forbrugeres
varmesystem.

