Forbrugerorientering vedr. fyringsåret 2018
I fyringsåret 1.1.2018 - 31.12.2018 er der solgt 17.662 MWh, hvor der var budgetteret med
17.000 MWh. Graddagetallet i fyringsåret 2018 blev 2.654 mod 2.705 i 2017 og 3.112 i normalåret.
Som det fremgår af den udsendte årsafregning for 2018, er der afregnet med en KWh pris på
0,35 kr., men på grund af grundbeløbets bortfald har vi desværre måttet forhøje KWh prisen med
0,15 kr. i 2019, hvorved den samlede varmeudgift for et standardhus på 130 m2 vil stige med
3.400 kr. til 15.800 kr., som allerede orienteret om på varmeværkets hjemmeside, og
orienteringsmøde omkring varmepumpeprojekt den 15. januar 2019 på Munkegården.
I det forløbne regnskabsår 2018 er der etableret nyt ledningsnet på Strandvej til forsyning af nye
forbrugere i Rugholmområdet, og til nye forbrugere ved en mindre udstykning på Nørgårdsvej, samt
til en ny udstykning af byggegrunde på Havtornvej.
Som tidligere oplyst blev samarbejdet med Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Forsyning
påbegyndt i 2018, uden udgifter for Strandby Varmeværk. Dette samarbejde i forbindelse med
kloakseparering i Strandby fortsætter i 2019, og som det fremgår af annoncering fra kommunen
påbegyndes arbejdet fra den 11. februar 2019.
Motivationstariffen, som blev indført for en del år siden fortsætter uændret i 2019 efter samme regler,
eftersom det har vist sig, at motivationstariffen sammen med ordningen omkring tilskud til
udskiftning af varmtvandsveksler til varmtvandsbeholder med en af Strandby Varmeværk godkendt
styring, termostatventiler, trykdifferens har været medvirkende til en fortsat lav returtemperatur i
ledningsnettet. Nærmere desangående fremgår af varmeværkets hjemmeside, ligesom den enkelte
forbruger er velkommen til at kontakte varmeværket pr. telefon.
Motivationstarif i henhold til takstblad:
- tillæg på 0,0050 kr./KWh/ ˚C over 30˚ C udløbstemperatur,
- reduktion på 0,0050 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.
Årsafregning for 2018 og Budget for 2019 samt Styringstabel vil på samme måde som sidste år blive
udsendt til den enkelte forbruger via Nets, og som vi plejer modregnes tilbagebetalinger i rate 1 i det
nye fyringsår 2019.
Overskydende beløb bliver indsat på den konto, som den enkelte forbruger har tilknyttet sine
betalinger i banken.
Forbrugere som ikke er tilmeldt PBS vil modtage et særskilt brev med anmodning om et
kontonummer, hvortil varmeværket så vil overføre evt. overskydende beløb.
Forbrugere som er tilmeldt Betalingsservice modtager ikke opkrævningskort.
Opkrævning af de enkelte rater for fyringsåret 2019 sker i 6 rater med betalingsdato 1. marts, 1. maj,
1. juli, 1. september, 1. november og 2. januar 2020.
Som nævnt sidste år og skrevet på varmeværkets hjemmeside kan den enkelte følge sit eget månedlige
forbrug, samt se forbrug for tidligere år.
Der skal logges ind på www.strandbyvarmevaerk.dk med forbrugernummer og en web kode.
Begge dele fremgår af den udsendte årsopgørelse for 2018

