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Status:
I 2015 har Kraftvarmeværket kørt uden problemer.
I denne fyringssæson har vi produceret 35 % af varmen på motorerne, med en udnyttelsesgrad
på 99 % af naturgassen. Heraf udgør el-virkningsgraden 39 %.
Derudover er 5 % af varmen produceret på elkedelen, med en virkningsgrad tæt på 100 %, den
resterende varme er produceret på gaskedelen med en virkningsgrad på 92 %.
Der har ikke været nogen reparationer på ledningsnettet, Værket vil gerne kontaktes, hvis man
har et hus, som skal renoveres, vi skifter måske stikledningen samtidigt, dette er naturligvis
uden omkostninger for husejer.
Vorupør Kraftvarmeværk fortsætter i hele 2016, med at give et tilskud til udskiftning af veksler.
Tilskuddet udgør 2.500 kr.
Det er frivilligt hvilken VVS installatør man bruger, tilskuddet udbetales til VVS installatøren,
som skal give en rabat til forbrugeren på samme beløb.
Der har i det forløbne år ikke været nye tilslutninger til Værket, så der er 349 forbrugere tilsluttet
Fjernvarmeværket.
Biokedel:
Vorupør Kraftvarmeværk er i fuld gang med at bygge et halmværk, den forventes i drift i løbet af
marts måned 2016.
Der er blevet arbejdet med projektet gennem hele 2015, inden spaden kom i jorden den 23.
september, gik tiden med papirarbejde og forskellige godkendelser.
Planenergi er rådgivere på projektet, Vestkystens VVS vandt licitationen i en totalentreprise, og
de har Allan Thomsen, Thingstrup Murer, Tømrerfirmaet Åge Pedersen og Vorupør El-Service
som underentreprenører. Leverandøren af halmkran, halmbane, halmopriver og halmkedel er
Passat Energy.
Der skal bygges to haller til halmlager på grunden, hvor Allan Thomsen har oplagsplads, han
flytter ud i den nordlige ende af Toosholmvej, hvor værket har købt en grund. Grundene byttes
og Allan Thomsen står for byggeriet af de to haller og en vej bag om Nørvo Sport.
Halmprisen er ca. 20 % billigere i høst, og der er mulighed for flere leverandører, når halmen
kan leveres i høst, det kræver ikke oplagsplads ved landmanden, og transportmæssigt er det
også nemmere at køre direkte fra marken og ud i Vorupør Kraftvarmeværk’s lagerhal.
Byggeriet kan følges inde på Værket’s hjemmeside.
Årsopgørelsen 2015:
Årsopgørelsen dækker fra den 1. januar til den 31. december, varmeåret har været som
forventet og dermed har de indbetalte a’contoer passet fint med forbruget de fleste steder.
Dem som skal have penge tilbage fratrækkes beløbet 1. rate, der forfalder i februar. Hvis der er
nogle, som skal have flere penge tilbage end dækning af den første rate, udbetales de via
Betalings-service den 10. februar 2016. Er man ikke tilmeldt Betalingsservice udlignes det over
de følgende rater.

A-conto priser i 2016:
Bestyrelsen for Vorupør Kraftvarmeværk har fastlagt a-conto tarifferne for 2016. Værket sænker
prisen for en Kwh med over 29 %, dette er muligt fordi værket’s nye halmværk kommer i drift i
løbet af marts måned 2016.
Prisen på varme er sat 16,25 øre/Kwh ned og prisen på energibesparelser er sat 0,2 øre/Kwh
op.
Prisen for varme er 39,25 øre/Kwh.
Prisen på energibesparelser er 3,75 øre/Kwh.
Sammenlagt giver det en varmepris på 43 øre/Kwh.
Abonnementsbidraget er sat ned med 1.125 kr/år.
Abonnementsbidraget er 2.000 kr/år.
Effektbidraget:
0 – 75 m²
75 – 140 m²
140 – 180 m²
Over 180 m²
Erhverv

30,00 kr/m²
27,50 kr/m²
25,00 kr/m²
12,50 kr/m²
22,50 kr/m²

Alle priser er inkl. moms.
Nedsættelsen giver en besparelse på 4.643 kr. om året for et standardhus på 130 m² og et
forbrug på 18.100 Kwh. Omregnet i procent i forhold til sidste år giver det en besparelse på
godt 25 % for et standard hus.
Bestyrelsen har indført en rabat til energihuse, som opfylder kravene til lavenergiklasse 2015.
Huse der opfylder isoleringskravene får 50 % rabat på effektbidraget.
Rabatten har medført at et nyt hus er forblevet på fjernvarmen. Denne rabat og den store
nedsættelse af varmeprisen har også ført til flere henvendelser om at komme på fjernvarmen.
Generalforsamling 2016:
Generalforsamlingen afholdes fredag, den 15. april 2016 kl. 19:00 på Hotel Klitheden,
beliggende Nordsøvej 10. 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 inden generalforsamlingen, spisning starter kl. 18:00, så I bedes
venligst tilmelde jer generalforsamlingen og spisning på tlf. 97 93 82 27 senest 8 dage før.
Vinterbadefestival:
Den 28. december var der igen Vinterbadefestival i Vorupør. Der var mulighed for at prøve
havbadet en vinterdag og blive varmet op igen i saunaen eller det varme bad, hvor Vorupør
Kraftvarmeværk også denne gang sponsorerede varmen til badet.
Energibesparelser:
Vorupør Kraftvarmeværk vil stadigvæk gerne købe energibesparelser af vores forbrugere og
andre uden for vores forsyningsområde. Energibesparelser kan f. eks. være udskiftning af
varmtvandsveksler, udskiftning af vinduer, ekstra isolering mv.
Tilskuddet søges inde på Værket’s hjemmeside.
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.
Godt Nytår.

