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Status:
Vorupør Kraftvarmeværk har nu været i drift i mere end 5 år. Værkets to Jenbacher
gasmotorer har nu kørt fuldlast i næsten 20.000 timer. Det betyder, at vi til efteråret skal have
udført “stor” service på motorerne. Dette service indebære blandt andet, at der skal skiftes
cylinderforinger, stempelringe, plejlstangslejer og lejer i generator. Servicearbejdet tager ca.
en uge pr. motor.

Årsopgørelsen 1999 - 2000:
Den forløbne fyringssæson har været ca. 12 % mildere end “normalåret”. Varmeværket har
solgt knapt 8 % mindre end sidste år. Så vejret taget i betragtning har afsætningen af
fjernvarme været tilfredsstillende.
Efteråret 1999 blev vi tilsluttet Betalings-Service og det er blevet vel modtaget af forbrugerne.
Således betaler mere end 75 % af forbrugerne via PBS. Vi vil dog stadig kraftig opfordre de
sidste 25 % til også at tilmelde sig PBS, da det spare både varmeværket og forbrugerne for
gebyrer.
Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at en eventuel saldo på årsopgørelsen skal
betales i bank eller posthus, årsopgørelsen opkræves altså ikke via PBS.

Stigende råoliepriser:
Som alle vist har bemærket, har verden de seneste 15 måneder oplevet konstant stigende
råoliepriser. Råolieprisen er næsten tredobbelt i forhold til prisen i begyndelsen af 1999.
Det har også haft en effekt på Vorupør Kraftvarmeværks udgifter til brændselskøb, selv om vi
udelukkende benytter dansk naturgas, så bestemmes gasprisen måned for måned af
Rotterdam-noteringen på råolie. I samme periode har salgsprisen for strøm været uændret,
hvilket har betydet, at økonomien i at producere strøm har været stærkt forringet. Staten er
dog ved, at ændre dette misforhold således elafregningsprisen følger gasprisen op og ned.
Ligeledes har staten aftalt med gasselskaberne, at vi får mulighed for at tegne en fast-pris
aftale på leverancen af naturgas så fremtidige pris-hop kan undgås og endelig har staten
stillet os i udsigt, at der vil komme en pulje på 250 mill. kr til gældssanering i værst ramte
værker.
Her og nu, er vi dog nødsaget til, at hæve prisen for en kWh til 50 øre incl. moms

Nye forbrugere:
I samarbejde med Elsparefonden og Naturgas Midt-Nord, har vi i foråret afviklet en
tilslutningskampagne rettet mod elvarmehuse. Kampagnen var en stor succes, for Vorupør
Kraftvarmeværk har tegnet aftale med 30 nye forbrugere. En del er tilsluttet på nuværende
tidspunkt og resten forventes tilsluttet i løbet af efteråret. Vi vil gerne benytte denne lejlighed
til, at byde de nye forbrugere velkommen og samtidig takke de “gamle” forbrugere for positiv
omtale af varmeværket. Vi forventer, at runde forbruger nummer 300 indenfor de kommende
6 måneder.

www.voruporkraftvarme.dk
Ved årsskiftet gik Vorupør Kraftvarmeværk på internettet med en hjemmeside på
ovennævnte adresse. Hjemmesiden er stadig under opbygning og rummer i øjeblikket
fortrinsvis detaljerede oplysninger om vedtægter, leverings bestemmelser og tariffer. I
fremtiden forventer vi, at hjemmesiden bliver et vigtigt medium til information direkte til
fjernvarmeforbrugerene f.eks. om forestående ledningsarbejder, pris og afgiftsforhold. Hvis
der er oplysninger, De ønsker på vores hjemmeside, er De velkommen til at kontakte os.

Energimålere:
Vi er i øjeblikket i gang med at skifte batterier på alle energimålere der er opsat inden
sommeren 1999. Batterierne holder i 6 år inden de skal skiftes igen.
Varmeværket skal ifølge loven have et system til kontrol af de idriftværende målere.
Lovgivningen giver varmeværket flere muligheder med hensyn til valg af kontrolsystem. Vi
har valgt, et kontrolsystem baseret på en stikprøve af målerne, der er installeret hos
forbrugerne. Herved opnåes, at afregning af fjernvarmeforbruget sker på betrykkende og
ensartet vilkår for den enkelte forbruger.

Besøg på værket:
Igennem de første år af værkets levetid, har der været mange besøgende på
kraftvarmeværket. Gæstebogen vidner om besøg fra Norge, Sverige, Finland, Irland,
England, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig, Letland, Litauen, Ukraine, Rusland, Nigeria
og Japan.
De mange besøg skyldes især, at Vorupør Kraftvarmeværk, set med udenlandske øjne, er
en helt enestående effektiv metode til produktion af el og fjernvarme. Over 95 % af den
indfyrede energi bliver omsat til el og fjernvarme. De besøgende er også meget imponeret
over, at et så moderne el og varme-producerende anlæg er ejet af forbrugerne. Uden for
Danmarks grænser er det som regel store private og statslige monopoler der sidder på
energiproduktionen.

Afkøling af fjernvarmevandet:
I løbet af det seneste år er forbrugernes afkøling af fjernvarmevandet blevet ringere.
Årsafkølingen fremgår af årsopgørelsen. Vi skal i den forbindelse endnu engang indskærpe,
at afkølingen skal være større end 30 grader. Et to-strenget varmeanlæg der afkøler mindre
end 30 grader er uacceptabelt og skal forbedres snarest og senest inden fyringssæsonen
starter. Vi vil meget nødig indføre en strafafgift for dårlig afkøling som man har gjort i Thisted
og Klitmøller, men det kan blive nødvendigt hvis afkølingen ikke forbedres i år.

Ejendomme konverteret fra elvarme i 94-95:
Vi skal gøre opmærksom på, at de ejendomme der i 1994 - 95, blev konverteret fra elvarme,
nu pr. 1. juli 2000 overgår til at betale normal fast afgift. De elopvarmede ejendomme der
tilsluttede sig fjernvarme, betalte de første 5 år halv fast afgift. Tilskudet er givet for, at
hjælpe med at få installeret et vandbaseret opvarmnings anlæg.

