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Status:
I 2018 har Kraftvarmeværket kørt uden problemer.
I denne fyringssæson har vi produceret 11,07 % af varmen på motorerne, med en
udnyttelsesgrad på 99 % af naturgassen. Heraf udgør el-virkningsgraden 39 %.
Derudover er 1,75 % af varmen produceret på elkedlen, med en virkningsgrad tæt på 100 %,
gaskedlen har produceret 8,08 % af varmen med en virkningsgrad på 90 %, halmværket har
produceret 79,10 % af varmen 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 stopper med tilskud til udskiftning af veksler i 2019.
Der har i det forløbne år ikke været nye tilslutning til Værket, så der er stadigvæk 351
forbrugere tilsluttet Fjernvarmeværket.
Værkets eForsyning kan ses på pc https://eforsyning.dk/vorupoer#/ eller i en app.
I eForsyning kan man se ens egne dokumenter, indtast aflæsninger, beregne varmeregnskabet
og meget mere.
Der kræves et brugernavn og kodeord, dette kan oplyses af Værket.
Biokedel:
Varmeproduktionen på halmværket er en del mindre procentvis end i 2017, dette skyldtes bl. a.
at der er solgt mere varme i 2018 end der blev i 2017, i 2018 blev der produceret 6.985 MWh og
i 2017 blev der produceret 7.692 MWh, dette skyldes også at halmen ikke har den samme
kvalitet på grund af sommerens tørke.
Vi havde regnet med en nem fyringssæson med noget godt tørt halm, men tør halm giver en høj
forbrændingstemperatur og dette medfører at asken bliver klæbrig og sætter sig i røggasrørene,
dette giver en mindre virkningsgrad og det er svært at holde ydelsen på kedlen, dertil kommer
at kedlen skal rense 2-3 gange i ugen, hvor der normalt går mellem 4 til 6 uger i fyringssæsonen og endnu længere i lavlast perioder.
Årsopgørelsen 2018:
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 i 1. rate, der forfalder den 11. februar.
Hvis der er nogle, som skal have flere penge tilbage end dækning af den første rate, udbetales
de via Betalings-service den 11. februar 2019. Er man ikke tilmeldt Betalingsservice udlignes
beløbet over de efterfølgende rater.
A-conto priser i 2019:
Bestyrelsen for Vorupør Kraftvarmeværk har fastlagt a-conto tarifferne for 2019.
Prisen stiger med 28,21 % for et standardhus på 130 m² og et forbrug på 18.100 Kwh.
Stigningen skyldes primært at Grundbeløbet forsvinder fra 31. december 2018, Grundbeløbet er
et tilskud, som kraftvarmeværkerne har modtaget for at levere ydelser til elsystemet, Vorupør
Kraftvarmeværk mister et tilskud på 1.200.000 kr./år.

Noget af stigningen skyldes også at halmprisen er steget med næsten 30 %, Værket havde
kontrakter på meget billig halm, så stigningen virker voldsomt, når det omregnes til procent,
prisen på halm er stadigvæk rimelig.
Prisen for varme er:
Prisen på energibesparelser er:
Sammenlagt giver det en varmepris på:
Abonnementsbidraget er:
Effektbidraget er:
0 – 75 m²
75 – 140 m²
140 – 180 m²
Over 180 m²
Erhverv

44,5 øre/Kwh.
4 øre/Kwh.
48,5 øre/Kwh.
2.175 kr./år.
34,00 kr./m²
30,00 kr./m²
27,00 kr./m²
15,00 kr./m²
24,00 kr./m²

Alle priser er inkl. moms.
Prisen for et standardhus i Vorupør på 130 m² og et forbrug på 18.100 Kwh er 15.453,50 kr.
Gennemsnitsprisen for et standardhus i 2018 var 12.164 kr., gennemsnitsprisen vil stige i 2018,
fordi der er mange Værker, som mister Grundbeløbet.
Spar 500 kr.
Vorupør Kraftvarmeværk opkræver et gebyr på 50 kr./girokort, der er 10 opkrævninger om året,
så ved at tilmelde betalingen til betalingsservice, kan der spares 500 kr./år.
Tilmelding kan ske på Værkets hjemmeside.
Generalforsamling:
Generalforsamlingen afholdes fredag, den 12. april 2019 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/havet en vinterdag og blive varmet op igen i 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 er blevet udvidet med
en mand mere, Dan Højbak Kristensen er kommet med i vagterne, Dan er ansat som
lastbilmekaniker ved Man i Thisted.
Der kan engang imellem være en del alarmer fra halmværket, så der er blevet trukket en del på
de to Varmemester i perioder, det bliver også nemmere at fordele ferierer.
Godt Nytår.

