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Status:
Det er nu 4½ år siden kraftvarmeværket blev sat i drift. I den periode har begge motorer kørt
ca. 16.000 timer uden større problemer. Ud over planlagt vedligehold, har begge motorer i
november fået skiftet alle toppakninger, da der var et begyndende problem med utætte
kølevands pakninger.

Årsopgørelsen 1998 -1999:
Hermed udsendes årsopgørelsen for den forløbne fyringssæson. Året har været ca. 3 %
koldere end et normal år og i forhold til sidste år har varmeværket solgt 12 % mere fjernvarme.
Denne store stigning i salget af fjernvarme betyder, at varmeværket igen i år kan sænke
prisen på fjernvarmen kraftigt. KWh-prisen er herefter 30 øre incl. moms og det gør os nu til
en af de billigste fjernvarmebyer i Thy.
Det er dog vigtigt at slå fast, at den nuværende fjernvarmepris er betinget af et vist salg af
fjernvarme. Derfor vil vi fortsat opfordre Dem som forbruger til, at bruge af fjernvarmen. Med
den nuværende pris bør det være indlysende for alle, at fjernvarmen er væsentlig billigere
end andre opvarmningskilder så som el, gas og brænde.
Bemærk prisen for 1000 kWh er kun kr. 300,00.

Årsskifte til år 2000:
I forbindelse med årtusindskiftet har varmeværket måttet indkøbe et nyt EDB-program til
forbruger bogholderi, dette har dog ikke betydet nogen merudgift for værket, da det gamle
program oprindeligt, har været ment som en midlertidig løsning.
Pr. 1. juli 1999 er værket overgået til det nye bogholderisystem og De vil som forbruger
sikkert bemærke, at rateopkrævningerne ser lidt anderledes ud. Samtidig udsender vi kun 1.
og 2. rateopkrævning, da vi planlægger nogle ændringer i indbetalings mulighederne,
herunder tilslutning til PBS.

Tilslutning af nye forbrugere:
Vorupør Kraftvarmeværk, naturgas-selskaberne og staten, gennemfører i løbet af efteråret
en kampagne for at få tilsluttet boliger med elopvarmning. Tilbuddet indebærer blandt andet,
at husejerne modtager et stort kontant tilskud til etablering af et vandbaseret
opvarmningssystem. Samtidigt tilslutter kraftvarmeværket forbrugerne gratis og giver
forbrugeren de første 5 års fast afgift til halv pris.
Forhånds interessen er allerede nu så stor, at vi vurdere at adskillige el-huse vil blive
konverteret under denne ordning. Alligevel har vi brug for Deres hjælp til at gøre denne
kampagne til en succes, for den bedste reklame varmeværket kan få, er at værkets
forbrugere anbefaler potentielle kunder at lade sig tilslutte.
Jo flere tilsluttede, jo billigere varme for alle. Så er De tilfreds med servicen,

forsyningssikkerheden, kvaliteten af varen o.s.v, så anbefal nye forbrugere at tilslutte sig.
På forhånd tak for hjælpen.

Energimålere:
I slutningen af 1999 skal der ske nogle ting med varmeværkets måler stand. Samtlige målere
skal have skiftet batteri og der skal udtages stikprøver af målerne, der skal indsendes til
kontrol for korrekt måling.
Vorupør Kraftvarmeværk følger Erhvervsfremme Styrelsenses bekendtgørelser for kontrol af
målere i drift. Vi vil senere vende tilbage med yderligere informationer om dette emne.

