Spar på
varmeregningen

Tilskud til forbedringer
Ønsker du at foretage konkrete forbedringer af dit anlæg, såsom udskiftning af
komponenter, tilbyder vi et tilskud til det arbejde, du skal have udført. Tilskuddet
beregnes i forhold til sparet MWh – fastsat ud fra en række standard-værdier, som
Energistyrelsen har defineret.
Ordningen er igangsat for at sikre, at alle fjernvarmeanlæg har en tilfredsstillende
standard – til gavn for den fælles økonomi. Ordningen administreres af de lokale VVSinstallatører som Vinderup Varmeværk har indgået en samarbejdsaftale med.
Vinderup Varmeværks samarbejdspartnere er:

•
•
•
•

Svends VVS
Poul Thomsen VVS
Vinderup Maskinforretning
Haderup-Djeld Smede og VVS

Planlægning af forbedringer
Hvis du planlægger andre energiforbedringer i din bolig, som for eksempel efterisolering og udskiftning af vinduer og ruder, har du ligeledes mulighed for at søge tilskud
til dette arbejde, til gengæld for at den opnåede energibesparelse ifølge Energistyrelsens standard værdier tilskrives Vinderup Varmeværk.

Tjek af fjernvarmeanlæg
Er returtemperaturen på fjernvarmevand for højt, og skal du betale en større varmeregning som konsekvens af motivationsbidraget, er der god hjælp at hente hos os. Vi
efterser gerne din fjernvarmeinstallation og giver gratis råd til forbedringer. Dette er
som led i vores grundlæggende kundeservice. Det er målsætningen, at alle fjernvarmeanlæg i Vinderup og Sevel skal efterses, og der er allerede foretaget mange eftersyn
i forbindelse med batteriskift i fjernvarmemålerne og deraf følgende forbedringer.
Dette har bl.a. medført besparelser for både kunde og varmeværk.

VINDERUP VARMEVÆRK A.M.B.A.
Sevelvej 67A
7830 Vinderup
Tlf. 9744 1362
vinderup@fjernvarme.net
www.vinderupvarme.dk

fif marketing 0313

Ønsker du at benytte denne ordning skal du taste ind på hjemmesiden www.energibesparelser.dk og følge afvisningerne her. For at kunne modtage tilskuddet er det
dog meget vigtigt at du har ansøgt om tilskud inden materialer eller håndværker er
bestilt.

Nyt motivationsbidrag på fjernvarmen
i Vinderup fra 1. juli 2013

Vi skal alle spare på energien

Fair afregning

Vær opmærksom på dine varmevaner

I henhold til lovgivningen skal alle danske fjernvarmeværker gøre, hvad de kan, for at
spare på energien – også hos forbrugerne. Derfor indfører vi nu et såkaldt motivationsbidrag, som skal sikre, at den enkelte forbruger bliver mere opmærksom på, hvordan fjernvarmen udnyttes bedst muligt.

På din varmemåler kan du se returtemperaturen på fjernvarmevandet. Men det er kun
øjebliksværdier. Det, vi bruger som grundlag for bidragsberegningerne, er et gennemsnit af returtemperaturen målt over et helt år. Derfor kan du ikke umiddelbart selv se
eller beregne de årsgennemsnitlige returtemperaturer, men den bliver anført på din
varmeregning.

Hvis du er blandt dem, der får en højere varmeregning med det nye motivationsbidrag, er det først og fremmest en god ide at følge nogle simple råd om, hvordan
fjernvarmen udnyttes bedst muligt.

Vi indfører nu en ny motivationsafgift, som skal sikre at returvandet til varmeværket
forbliver så kold som muligt. Tariffen træder i kraft den 1. juli 2013 og belønner kunder
med en lav returtemperatur på fjernvarmevandet.

Alle vore forbrugere har moderne elektroniske energimålere monteret. Målerne aflæses mindst hver halve år og danner grundlag for udregning af den gennemsnitlige
returtemperatur.

Stiger udgifterne til fjernvarmen?
Nej, der er ikke tale om, at fjernvarmen generelt bliver dyrere – tværtimod. Vinderup
Varmeværk er ved overgangen til biogas blandt de allerbilligste decentrale kraftvarmeværker i Danmark, og den position vil vi gerne beholde i mange år frem. For langt
de fleste fjernvarmeforbrugere får motivationsbidraget ingen indflydelse på varmeregningens størrelse. Nogle vil dog få penge tilbage, mens andre skal betale mere. Den
samlede besparelse vil imidlertid komme alle til gode i form af lavere varmepriser, da
værkets økonomi skal hvile i sig selv.

Krav til returtemperaturen
En returtemperatur på under 30 oC er meget tilfredsstillende, og det belønner vi ved
at reducere varmeprisen med 4 kr. pr. MWh pr. grad under 30. Er den derimod på mellem 30 og 35 oC, er der ingen belønning eller merbetaling – og det kalder vi for »det
neutrale område«. Men er returtemperaturen derimod højere end 35 oC, afregner vi
ved at opkræve et tillæg på 4 kr. pr. MWh pr. grad, den er højere. (Dog max. 10% af hele
MWh-forbruget i perioden 2013-14)

Hvorfor nu det?
Indtil nu har den variable del af varmeregningen primært afspejlet varmeforbruget
målt i MWh (megawatt-timer) og kun i mindre grad mængden af fjernvarmevand, der
skal til, for at varme boligen op. Med det nye motivationsbidrag vil regningen fremover
også afspejle, hvor godt du udnytter varmen i fjernvarmevandet, før det sendes retur
til varmeværket – beregnet ud fra MWh forbrug og forbrugt fjernvarmevand i m3.
Jo koldere fjernvarmevandet er, når vi får det retur, jo billigere bliver det at producere
varmen, fordi det reducerer:
•
•
•
•

forbruget af brændsel
forbruget af fjernvarmevand
forbruget af el til pumper i ledningsnettet
varmetabet i rørene

Belønning ved lav
returtemperatur

»Neutralt område«

Afregning ved høj
returtemperatur

Mindre end 30 oC

30 – 35 oC

Større end 35 oC

FORBRUG AF
FJERNVARMEVAND

Brug alle radiatorer i samme rum og indstil dem ens.
Radiatoren fungerer korrekt, når den er varm i toppen
og kold i bunden.
Åbn for luftskruen, hvis der er rislende lyde i radiatoren.

Returtemperatur

Jo koldere returtemperaturen er, jo bedre har du udnyttet varmen i fjernvarmevandet.
Radiatorernes returrør skal føles kolde eller håndvarme.

Indeklima
Eksempler

Årsforbrug
(MWh)

Med den lavest mulige returtemperatur fra alle forbrugere vil vi opnå en optimal drift
af biogasanlægget. – Og det vil i sidste ende komme den enkelte til gode i form af sparede fællesudgifter. Det vil også tælle positivt med på vores miljøregnskab, bl.a. fordi
CO2-udledningen fra værket bliver mindre.

Radiatoren

Belønning eller afregning (4 kr. pr. MWh pr. grad)

Returtemperatur

Besparelse

Neutral

Tillæg
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0
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18,1
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0

362

35

24
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42

840

0

980

Luft ud jævnligt ved gennemtræk i ca. 5 minutter ad
gangen. Luk termostaterne imens.
Undgå fugt ved:
1) at tørre dit tøj udendørs eller i dertil indrettede rum
2) at holde temperaturen over 14˚C
3) at holde kolde ydervægge fri for store møbler.

Aflæsning af forbruget

Aflæs din måler en gang om måneden, så har du styr
på dit forbrug og kan hurtigt opdage eventuelle store
udsving.

Returtemperatur: 22 oC
Forbrugt fjernvarmevand: 323 m3

I illustrationen til højre
kan du se, hvor store
mængder fjernvarmevand
et almindeligt parcelhus
med et årligt varmeforbrug på 18 MWh skal
bruge ved forskellige re-

Returtemperatur: 32 oC
Forbrugt fjernvarmevand: 407 m3
Returtemperatur: 42 oC
Forbrugt fjernvarmevand: 552 m3

turtemperaturer. Mængden af fjernvarmevand er
illustreret med tankbiler

Returtemperatur: 52 oC
Forbrugt fjernvarmevand: 860 m3

FJERNAFLÆSNING AF FORBRUGET
Vinderup Varmeværk fjernaflæser jævnligt alle målere. Alle aflæsninger bliver lagt
ind på din egen private aflæsningsside, som du kan finde på vores hjemmeside
www.vinderupvarme.dk. klik ”Selvbetjening” og dernæst ”Tast Selv”. Efter at have
klikket på linket til Vinderup Varmeværks netaflæsning skal du indtaste forbrugernr. og pinkode. Koderne finder du på årsopgørelsen og på a-konto opkrævningerne fra Nets – eller ved at kontakte os på varmeværket.

– i virkeligheden leveres
det varme vand gennem
rør i jorden.

På din aflæsningsside kan du med tal og kurver kontrollere dit forbrug og via
varmebudget danne dig et indtryk over dit fremtidige forbrug.

