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Status:
Kraftvarmeværket har stort set kørt uden problemer, der har været lidt problemer i forbindelse med
bankning på en af motorerne, det er koks, som sætter sig på toppen af stemplet og i topstykket, dette
medfører fejltændinger fordi koksen er så varm at den tænder naturgassen på de forkerte tidspunkter.
Efter at Jenbacher’s servicesfolk har renset stempler og topstykker er problemet løst, det har ikke kostet
værket penge, da det er med i vores serviceskontrakt.
Den 5. marts 2012 skete der et nedbrud på værket, et printkort i værket’s styresystem brændte af og det
betød, at varmemesteren ingen alarmer fik, han blev først klar over, at der var noget galt da de første
forbrugere ringede.
I denne fyringssæson har vi produceret el og varme med en udnyttelsesgrad på 99 % af naturgassen.
Heraf udgør el-virkningsgraden 39 %.
Først på efteråret og hen over vinteren fik værket installeret vores nye elkedel, det tog lidt længere tid end
beregnet pga. en lang leveringstid på elkedelen fra Sverige, og de håndværkere som skulle installere
elkedelen havde travlt (positiv problem). Det tog også en del tid at få de sidste tilladelser hjem.
Elkedelen har kørt siden den 13. marts, bortset fra en pumpe som var for lille, har der ingen problemer
været med anlægget, efter pumpen blev skiftet har anlægget kørt perfekt.
Borgmesteren indviede elkedelen fredag den 30. marts, hvor alle var inviteret op på værket for at se det
nye anlæg. Der var en del forbrugere, leverandørere og producenten fra Sverige var kørt helt herover for at
være med til indvidelsen.
Reparationerne af ledningsnettet på Bredkærvej og Perikonvej blev lavet i efteråret. Der er ikke planlagt
nogen reparationer i år.
Vedtægterne blev ændret i efteråret 2011 og i dem står der blandt andet at regnskabsåret flyttes til
kalenderåret, det betyder at det næste varmeår slutter den 31. december 2012.
Regnskabsåret er blevet flyttet fordi der er mere tid om vinteren til kontorarbejde og skal der laves noget på
værket eller på ledningsnettet, skal det helst være om sommeren. Det er også nemmere at planlægge
sommerferien.
Der vil ikke ske ændringer i opkrævningsantallet frem til den 31. december, det vil sige, 5 rater indtil den
31. december 2012.
Fra den 1. januar 2013 og fremover vil der være 10 rater som værket kører med nu, men de betalingsfri
måneder vil blive flyttet til januar og juli, i stedet for juni og juli.
Der har i det forløbne år ikke været nye tilslutninger til værket, men der er revet et hus ned så der er nu 347
forbrugere tilsluttet fjenvarmeværket.

Årsopgørelsen 2011-12:
Vinteren i 2011 var varm, våd og solrig. På trods af et kuldefremstød først i februar, blev
middeltemperaturen på 2,0 °C. Det er 1,5 °C over normaltemperaturen.
Den højeste temperatur som blev målt i vinteren 2011-2012 var på 15,1 °C, den blev målt den 29. februar
ved Århus. Den laveste temperatur blev også målt i februar og var på -23,1 °C.
Solen skinnede i 229 timer, hvilket er 48 % mere end normalt.
Dette bevirker, at der i år er mange, som skal have penge tilbage, beløbet fratrækkes 1. rate. Hvis der er
nogle, som skal have flere penge tilbage end dækning af den første rate, udbetales de via Betalingsservice den 10. august 2012. Er man ikke tilmeldt Betalingsservice, udbetales det overskydende beløb på
en check i løbet af august måned.

A-conto priser resten af 2012.
Bestyrelsen for Vorupør Kraftvarmeværk har fastlagt a-conto tarifferne resten af året. Værket kan ikke
undgå at hæve prisen på varme. Der er mange faktorer som er medskyldige til det bl. a. stigende gaspriser,
nox afgiften stiger fra 2,9 øre/m³ til 13,9 øre/m³ den 1. juli. Den stigning alene koster værket ca. 65.000 kr.
frem til nytår. Dette betyder, at det er nødvendigt at hæve prisen fra 55 øre/kwh til 60 øre/kwh.
Efter nytår kommer der en ny afgift, som hedder ”forsyningshedsafgift”, den er ikke lagt fast endnu, men det
vi har hørt bliver det omkring 18 øre/m³ naturgas, som vil stige til 80 øre/m³ i år 2020. Så yderligere
prisstigninger i fremtiden kan næsten ikke undgås.
Prisen på energibesparelser forbliver uændret på 2 øre/kwh.
Abonnementsbidraget på 3.125,00 kr. stiger med 375 kr. til 3.500 kr.
Effektbidraget forbliver uændret:
0 – 75 m²
75 – 140 m²
140 – 180 m²
Over 180 m²
Erhverv

35,00 kr/m²
32,00 kr/m²
30,00 kr/m²
15,00 kr/m²
27,50 kr/m²

Alle priser er inkl. moms

Generalforsamling 2012:
Generalforsamlingen afholdes fredag, den 12. oktober 2012, 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.
Der vil blive serveret mad til generalforsamlingen, så I bedes venligst tilmelde jer generalforsamlingen og
spisning på tlf. 97 93 82 27 senest 8 dage før.

Energibesparelser:
Vorupør Kraftvarmeværk vil stadigvæk gerne købe energibesparelser af vores forbrugere og andre uden
for vores forsyningsområde. Alle er velkomne til at kontakte værket og få oplyst, hvor mange Kwh en
bestemt renovering eller efterisolering er værd.
Værket betaler 0,20 kr/Kwh.

Sommerferie og vagter:
Samarbejdet mellem Snedsted Varmeværk og Vorupør Kraftvarmeværk, kører stadigvæk med at der er
afløsning mellem de to varmemestre ved ferie og kursus samt vagt udenfor normal arbejdstid på hverdage
og i weekender. Snedsted Varmeværk passer Vorupør Kraftvarmeværk i ugerne 28, halvdelen af 29 og
sidste halvdel af 31 og uge 32.
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.

God sommer.

