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Forbrugerorientering vedr. fyringsåret 2015
I fyringsåret 1.1.2015 - 31.12.2015 er der solgt 16.050.708 KWh, hvor der var budgetteret med
16.500.000 KWh. Graddagetallet i det forløbne fyringsår blev 2.642 mod 2468 i 2014 og 3.112 i
normalåret.
Varmeforbruget blev således meget tæt på det forventede hos de fleste at varmeværkets
forbrugere, men når årsopgørelsen viser en tilbagebetaling i kroner, så skyldes det at prisen pr.
KWh er nedsat med 7 øre, hvilket giver en besparelse for den enkelte forbruger på ca. 1.500 kr.,
og selv med denne nedsættelse bliver der 1.2 mio. at overføre til indregning i det kommende
års priser.
I budgettet for 2016 forventer vi også, at de lave gaspriser til drift af kedel og motor samt
køb af el til værkets elkedel holder sig på samme niveau som i 2015, og med overførsel af
ovennævnte overskud fra 2015 kan den budgetterede KWh – pris nedsættes med yderligere
3 øre i 2016, ligesom den faste afgift på 24 kr. nedsættes til 20 kr. pr. M3. Beregnes efter
indhentede BBR – oplysninger.
Varmeprisen for et gennemsnithus på 130 M3 kommer herefter ned på 11.200 kr., svarende til
en nedsættelse på 3000 kr. på 2 år.
Vi har således i 2015 kunnet konstatere, at vores produktionsanlæg bestående af solvarme,
gasmotor, gaskedel og elkedel har fungeret godt i samdrift, og givet et økonomisk bidrag over
det forventede.
Som de fleste forbrugere nok har bemærket når de kører ind i byen, så er pladerne på ene
akkumuleringstank blevet udskiftet, ligesom der er kommet nyt tag på den del af bygningen,
som var forsynet med de tagplader, der smuldrer med tiden. Begge dele er opført i 1994, hvor
varmeværket blev flyttet fra Hejrevej 4.
Såvel i regnskabet for 2015 som i budgettet for 2016 er der hensat 500.000, som indgår i vores
planer med udskiftning af stikledninger og hovedledningsnet, som har for stort ledningstab.
Vi arbejder på en analyse af ledningsnettet i hele byen.
Den i 2010 indførte motivationstarif, som tidligere orienteret om, vurderes fortsat at være
et godt tiltag sammen med Fjernvarmens Serviceordning, hvor begge dele arbejder i den
samme retning med optimering af forbrugeranlæg, samt ønsket om en lavere temperatur på
returvandet fra den enkelte forbruger, og derfor bibeholdes motivationstariffen efter samme
regler for 2016:
- tillæg på 0,0031 kr./KWh/ ˚C over 30˚ C udløbstemperatur,
- reduktion på 0,0031 kr./KWh/ ˚C under 30˚ C udløbstemperatur,
Det fremgår fortsat af den enkelte forbrugers årsopgørelse, om der har været tillæg eller
fradrag i det forløbne fyringsår.
Som vi skrev i sidste års forbrugerorientering skulle der ske en nøjere vurdering og analyse af
serviceordningen.

På nuværende tidspunkt er der ikke nyt at tilføje, og derfor fortsætter Fjernvarmens
Serviceordning indtil videre efter samme regler med aflæggelse af besøg prioriteret efter
højeste returtemperatur hos den enkelte forbruger, men i løbet de kommende måneder vil der
blive truffet en beslutning om, hvordan ordningen med tilskud skal køre fremover.
Når der foreligger nyt, som kan medføre ændringer for den enkelte forbruger, vil der blive
informeret herom på varmeværkets hjemmeside.
Når forbrugerne retter henvendelse til egen VVS – installatør med henblik på reparationer og
forbedringer af forbrugeranlæg, skal varmeværket informeres herom.
I sidste års forbrugerorientering skrev vi, at lønsomheden ved køb/beregning af mindre
energibesparelser ikke hang sammen, og derfor stoppede ordningen ved udgangen af 2014,
men skulle der være forbrugere med større energibesparelser har vi naturligvis interesse for et
køb.
Varmeværket har sidst på året 2015 fået en ny hjemmeside udarbejdet af Dansk Fjernvarme.
I løbet af februar måned 2016 vil den blive gjort endelig færdig, og herefter vil der blive indlagt
løbende informationer, ligesom det bliver muligt at melde flytning, oprettelse af PBS aftaler
m.v.
Desuden bliver det i 2016 muligt at komme i kontakt med varmeværkets forbrugerne via SMS service i forbindelse med lukning for fjernvarme i en del af byen, udskiftning af målere m.m.
Hjemmesiden er fortsat www.strandbyvarmevaerk.dk ligesom vores solvarmeanlæg kan følges
på www.solvarmedata.dk
Fremover vurderer vi derfor, at det ikke skulle være nødvendigt at vedlægge den årlige
forbrugerorientering sammen med udsendelse af årsopgørelse og styringstabel.
Sammen med årsopgørelse 2015 og budget for 2016 er der i lighed med tidligere vedlagt en
styringstabel, der viser den enkelte husstands forbrug de sidste 5 år.
Aflæsningskort kan hentes på varmeværkets hjemmeside eller ved henvendelse til værket.
Forbrugere, som skal have tilbagebetaling vedr. fyringsåret 2015 får overført dette beløb til
modregning i rate 1 i det nye fyringsår 2016, med forfald den 1.3.2016. Evt. beløb herudover
fremsendes i check, - ”dog vil beløb på under kr. 100,- blive overført til det nye fyringsår” -.
Efterbetaling for fyringsåret 2014 vil blive opkrævet samtidig med 1. rate i det nye fyringsår,
der slutter pr. 31.12.2015. Forbrugere som er tilmeldt Betalingsservice modtager ikke
opkrævningskort.
Opkrævning af de enkelte rater for fyringsåret 2016 sker i 6 rater med betalingsdato 1. marts,
1. maj, 1. juli, 1.september, l. november og 2. januar 2017.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Generalforsamlingen for fyringsåret 2015 er fastsat til
afholdelse den 31. marts 2016 kl. 19.00 på det gamle
varmeværk ”nu Munkegaarden”, beliggende Hejrevej 4, hvor
vores nuværende formand Palle Jensen ønsker at stoppe sit
virke gennem 45 år i bestyrelsen heraf 44 år, som formand for
Strandby Varmeværk.
Vi håber og ønsker rigtig mange vil møde op, og deltage i
denne generalforsamling, hvor Palle aflægger hans sidste
beretning.
Vi ønsker samtidig at sige pænt farvel til Palle lørdag
den 2. april 2016 fra kl. 11.00 – 14.00 med en uformel
afskedsreception på Strandby Badehotel.
Det var her etablering af fjernvarme i Strandby blev besluttet
den 30. marts 1962, og hvor Palle var med til at træffe
beslutning om stiftelse af selskabet Strandby Varmeværk
A.m.b.A.
Nærmere annoncering følger, men sæt allerede nu et kryds i
kalenderen.
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