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Beretning 

Året 2008/2009 er gået meget godt for varmeværket, og også for vores forbrugere, da forbruget har ligget under et normal års 

forbrug. Det har bevirket, at de fleste forbrugere har fået penge tilbage på årsopgørelsen. 

Et varmeår beregnes i graddage, og et normalår har – ifølge Naturgas Midtnord - 3906 graddage incl. forbrug af varmt vand. 

Varmeåret vi lige er kommet ud af pr. 30. juni, er blevet opgjort til 3615 graddage, altså 291 graddage mindre end et normalår. 

Vores budget har vi ikke helt kunnet holde, da elpriserne faldt drastisk efter nytår, med deraf følgende mindre indtjening til værket 

for solgt el-produktion. 

Medvirkende var også, at som følge af, at vi kom på det frie elmarked, skulle vi have installeret en online styring, så Nordjysk 

Elhandel kunne starte og stoppe vores gasmotor fra ålborg af. Installationen skulle integreres i vores PLC styring, hvor det viste sig, 

at der ikke var nok tilslutningsmuligheder. Tjæreborg Industri, der skulle foretage installationen, rådede os til at få hele PLC-en 

udskiftet, da der også var problemer med at skaffe reservedele til den nu 16 år gamle PLC. De mente, at når vi nu skulle til at 

investere penge i noget opgradering, for at tilslutte Nordjysk Elhandel, så kunne vi ligeså godt spare de penge, og i stedet bruge 

dem som en del af betalingen på en ny PLC-er. Vi fik et tilbud på 158.000 kr, som indeholdt ny PLC og installation og opsætning af 

hele systemet. Det syntes vi lød rimeligt, og vi har nu fået en ny PLC og Nordjysk Elhandels kommunikationsskab installeret. Denne 

investering havde vi ikke budgetteret med, og fik således en ekstra udgift på de omtalte 158.000 kr. og lidt følgeudgifter.. 

Yderligere besluttede vi i januar at sætte varmeprisen for hele året ned fra 115 øre til 107½ øre, da vi kunne se, at prisen for 

2009/2010 kunne sættes yderligere ned. Nedsættelsen af kwh-prisen bevirkede, at varmeværket fik godt 200.000 kr. mindre i 

indtægt på varmesalget, og selvfølgelig også, at forbrugernes a’contoer den sidste del af året, blev sat ned. Vi var også enige om, at 

hvis det kom til at knibe med at holde budgettet, på grund af nedsættelsen af varmeprisen, var vi villige til at trække på vores 

"udligningskonto". Vi fik på den måde skåret toppen af prisen, og får derved ikke så store udsving i varmeprisen fra år til år. 

Ovennævnte ting har medvirket til, at vi er kommet ud af varmeåret 2008/2009 med et underskud på knap 350.000 kr. 

Med hensyn til de nye a’contoer for det kommende år, er forbruget udregnet efter sidste års forbrug + 10 %, fordi vi ikke ved, 

hvordan den kommende vinter forløber. Vi har gjort det, fordi de fleste hellere vil betale lidt mere i a’conto, end at risikere at få en 

stor efterregning. Der er et par stykker, der har ringet og spurgt ,om de ikke kunne få a’contoen sat lidt ned, og så selv tage risikoen 

for en efterregning. Det har jeg så snakket lidt med dem om, og vi har fundet en fornuftig løsning på a’contoens størrelse. 

Varmepris 

Kwh prisen var i det forløbne år budgetteret til 115 øre/kwh, men blev som omtalt sat ned til 107½ øre/kwh. 

I indeværende år 2009/2010 har vi sænket prisen yderligere til 100 øre/kwh, altså en nedgang på 7½ øre/kwh. 

Den faste afgift er blevet fastholdt på 5.000 kr. som enhedspris. 

Ved et normalforbrug i et parcelhus, som man sætter til 18.100 kwh, betyder det en nedgang i varmeprisen på 1.350 kr. 

Vi har stadig en fastprisaftale på gassen indtil 30. September 2010, men ikke på elsalget, og har derudfra vurderet, at vi kunne 

sænke prisen de 7½ øre/kwh. 

 

Større vedligeholdelser. 

Vi har i år ikke haft større vedligeholdelser ud over fornyelse af PLC-en. Ellers har der kun været almindelig vedligeholdelse af 

værket, og vedligeholdelse i henhold til vores servicekontrakter 

NGMN forlangte, at få gasmåleren til motoren flyttet fra motorrummet, til kedelrummet, hvilket de skulle afholde udgiften for. Vi 

tog et tilbud på at få flyttet gasrampen op i kedelrummet samtidig, da ventilationen i motorrummet så kunne slukkes, når motoren 

var stoppet. Tilbuddet for flytningen lød på 70.000 kr., så vi blev enige om, at lade ventilationen køre videre. 

Diverse 



Vores energi-målere, som sidder hjemme hos jer, er delt op i tre partier, og ud af parti 2, har der i år været sendt 10 målere ind til 

afprøvning for korrekt måling. Målerne bestod prøven indenfor samme afvigelse som "Nye målere", så partiet kan blive siddende 6 

år mere, inden der skal tages en ny stikprøve. 

Til sidst kan jeg oplyse, at vi stadig mister ca. 30 m3 vand om måneden, så hvis I ser, at det damper op af jorden et eller andet sted i 

byen, så må i gerne henvende jer til os. 


