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Status:
Varmeværket kører uden problemer. I denne fyringssæson har vi produceret el og varme
med en udnyttelsesgrad på 98,5 % af naturgassen. Heraf udgør el-virkningsgraden 39 %.
Natten til onsdag, den 18. november ramte et lyn værket og satte vores styring ud af drift,
med det til følge at værket stod stille uden at varmemesteren fik nogle alarmer. Det var
først da de morgenfriske forbrugere, blev endnu mere friske af et koldt morgenbad, at
varmemesteren blev klar over, at der var noget helt galt. Omkring klokken 9 var der varme
til byen igen, men det var først fredag sidst på dagen. at værkets motorer kunne køre igen.
Ud over nogle kommunikationskort i styringen, brændte lynet også 2 pumper af.
Forsikringen har betalt alle skader uden problemer, så det har kun kostet værket 5.000 kr.
i selvrisiko.
Der har ikke det sidste års tid været store udgifter til reparationer. Vi har repareret et kabel
til ledningsovervågningen på hjørnet af Vesterhavsgade og Grønkærvej, derudover har
Thisted kommune krævet, at der blev lavet en spildbakke under værkets spildolietank.
I løbet af året er der tilsluttet 1 ny forbruger, så der er på nuværende tidspunkt tilsluttet 347
forbrugere til Vorupør Kraftvarmeværk.

Årsopgørelsen 2009-10:
Vi kan sikkert alle huske den lange og meget kolde vinter. Det har betydet at fyringssæsonen 2009/2010 har været 2º C koldere end et normalt år, et normalt år er på 0,5º C,
så denne fyringssæson har været væsentlig koldere, med en middeltemperatur på -1,5° C
i december, januar og februar hvor den sidste år var over 4º C.
Dette bevirker, at der i år er mange, der skal af med penge på deres årsopgørelse, beløbet
tillægges 1. rate. Hvis der er nogle, som skal have penge tilbage fratrækkes de den første
rate, er der flere penge end til dækning af den første rate, udbetales de via Betalingsservice den 10. august 2010. Er man ikke tilmeldt Betalingsservice, udbetales det overskydende beløb på en check, i løbet af august måned.
Hjemmeside:
Vorupør Kraftvarmeværk har fået ny hjemmeside. Den gamle side var forældet og ikke
nem at redigere i, adressen er den samme som den gamle side
www.voruporkraftvarme.dk

A-conto priser 2010-11:
Bestyrelsen har nu fastlagt a-conto tarifferne for det kommende år. Vorupør
Kraftvarmeværk kan for andet år i træk sænke prisen på varme, sidste år sænkede vi
prisen 15 % og til næste år sænker vi prisen med 8 % for en gennemsnitsforbruger.
Den faste afgift sænkes fra 8750 kr. til 8000 kr. om året, prisen pr. kwh sænkes fra 65 øre
til 60 øre, alle priser er inkl. moms.

Generalforsamling 2010:
Generalforsamlingen afholdes fredag, den 15. oktober 2010, kl. 18:30 i Vorupør Boldklubs
lokaler på Vesterhavsgade 9.
Forbrugere der ikke har fast bopæl i Vorupør bedes notere denne dato, da der senere
udelukkende indkaldes til generalforsamlingen via lokalbladet og hjemmesiden.
Traditionen med gule ærter efter generalforsamlingen bliver brudt i år, hvis det kan lade
sig gøre vil der blive serveret stegte ål med diverse tilbehør, så I bedes venligst tilmelde jer
generalforsamlingen og spisning på tlf. 97 93 82 27 senest 14 dage før.

Energibesparelser:
Vorupør Kraftvarmeværk er sammen med alle andre varmeforsyningsselskaber i Danmark
blevet pålagt af regeringen at finde energibesparelser ved vores slutbrugere.
Vorupør Kraftvarmeværk skal finde eller købe 142.000 Kwh om året, det behøver ikke at
være ved dem der er tilsluttet fjernvarmen, det kan være sommerhuse eller bygninger i
hele landet, så hvis der er nogle der vil isolere, skifte vinduer eller lignende vil
varmeværket gerne købe de energibesparelser. Værket vil også prøve at lave aftaler med
lokale håndværkere. Værket betaler 0,20 kr/Kwh.
Priseksempler:
Renovering:
Renovering:
Konvertering:
Konvertering:
Varmepumpe:

Udskiftning af vinduer.
Efterisolering af loft med 300 mm.
Olie til fjernvarme (kedel før 1977).
Elvarme til fjernvarme.
Elvarme (sommerhus uden brændeovn).

29 kr/m².
29 kr/m²
2.325 Kr.
4.986 kr.
606 kr.

Sommerferie mv.:
I lighed med tidligere år er der i sommerferien indgået en aftale med Snedsted
Varmeværk, således at Vorupør Kraftvarmeværk passer Snedsted Varmeværk i uge 25,
32 og 33. Snedsted Varmeværk passer Vorupør Kraftvarmeværk i uge 28, 29 og 30. Det
vil derfor være sparsomt med personlig betjening på Kraftvarmeværket i disse uger, det er
derfor altid en god idé lige at ringe først, så man ikke kommer til at gå forgæves.
Samarbejdet med Snedsted Varmeværk er udvidet med weekend vagter, så de to
varmemestre kan holde fri hver anden weekend.

God sommer.

