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Onsdag den 12. oktober 2011. 

 
 

Beretning 

 

Året 2010/2011 er gået uden større overraskelser for varmeværket. 

For vores forbrugere, har den kolde vinter bevirket, at forbruget er blevet lidt højere 

end sidste år, og når vi kikker på graddage, ligger årets graddage også over et normal 

års graddage, men dog under sidste års graddage. 

Alligevel har vi solgt 26.000 kwh mere i år end sidste år. 

 

Et varme år beregnes i graddage, og et normal år har – ifølge Naturgas Midtnord -  

3.906 graddage incl. forbrug af varmt vand. Varmeåret vi lige er kommet ud af pr. 30. 

juni, er blevet opgjort til 4.053 graddage, altså 147 graddage mere end et normal år.  

Sidste år var det på 4.177 graddage, altså 271 graddage over en normal vinter, men 

selv om graddagene er færre i år end sidste år, så har vi solgt lidt mere varme. 

 

Vores budget har holdt, og vi kommer ud med et overskud på 208.000 kr.. 

Overskuddet skal ifølge varmeforsyningsloven indregnes i efterfølgende års budget, 

hvilket har været medvirkende til, at vi kan holde den samme pris på varmen næste år, 

selvom gassen er steget gennem det sidste år. 

Vores ekstra lavtemperaturveksler har også givet lidt ”gratis varme”, da den køler 

røgen ned fra 73 grader til 45/50 grader, alt efter hvor høj vores returtemperatur fra 

forbrugerne er. Det udløser noget ekstra energi, og det er første år veksleren har været 

i drift. Den blev sat i drift i oktober 2010, så den har altså fungeret de sidste 9 

måneder af dette års drift. 

 

Med hensyn til de nye a’contoer, for året vi lige er startet på, er forbruget udregnet 

efter sidste års forbrug. Der er ikke reguleret i forbruget, da sidste års forbrug svarede 

til et normalårsforbrug – så godt og vel.  

 

Af nye pålagte udgifter i år, bestemt af folketinget, kan vi nævne energisparebeviser. 

Vi skal optjene svarende til 84 Mwh varmebesparelse, hvilket ikke er realistisk for os, 

så i stedet køber vi dem til en pris på ca. 300 kr. pr Mwh, hvilket beløber sig til ca. 

25.000 kr. pr år – også i årene fremover. 

Så har vi også lige fået en lille metanafgift på 6,1 øre pr m3 forbrugt naturgas, hvilket 

beløber sig til 60.000 til 70.000 kr. om året, også i årene fremover, så det er lige 

100.000 kr. mere, der skal hentes hjem på varmeprisen, selv om man alle steder 

snakker om, at nu skal der også gøres noget, så barmarksværkerne kan få deres 

varmepriser reduceret, men det er ikke blevet til mere end snak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Varmepris 

 

Kwh prisen var i det forløbne år, og forrige år budgetteret til 100 øre/kwh. 

 

I indeværende år 2011/2012, har vi kunnet fastholde prisen på 100 øre/kwh, da vi som 

før nævnt, har et overskud på 208.000 fra sidste år, som bliver indregnet i dette års 

budget, og derved er med til at holde prisen i ro. 

 

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

 

Vi har forhandlet en fast rabat på gasprisen hos DONG, således, at vi hver måned 

betaler dagsprisen, mines den aftalte rabat, og det vil sige, at vi afspejler udviklingen i 

markedet, akkurat som prisen på fyringsolie. 

 

Hvordan er det så lige med vores pris for varmen. 

Som man siger, så er alt jo relativt, altså i forhold til hvad.  

I forhold til Sindal og Hjørring, ja så er vi en del dyrere, for ikke at snakke om 

Ålborg. Men hvad kan vi bruge det til, vi kan ikke købe varme hverken i Sindal, 

Hjørring eller Ålborg. Det kunne vi heller ikke hvis varmeværket ikke var blevet 

anlagt. 

Så ville de fleste stadig have haft oliefyret kørende med udgifter oveni til 

skorstensfejer, service på fyr og el til oliefyr og cirkulationspumpe. 

Så  i forhold til det alternativ, der blev sammenlignet med ved oprettelsen af værket -  

opvarmning med oliefyr -, ja så har vi i alle årene holdt os under den relaterede 

oliepris. 

Er det så rimeligt, at ejendomsmæglere og presse skræmmer folk væk, der kunne 

tænke sig at bosætte sig i Lendum, ved at udbasunere de skrækkelige varmepriser vi 

har, for de er jo ikke højere, end hvis vi alle havde haft hver sit oliefyr, og de er ikke 

højere, end i andre landsbyer – uden fjernvarme, hvor der fyres med olie, så køb bare 

et billigt hus i Lendum. 

 

 

 

 

 

Større vedligeholdelser. 

 

Ingen 

 

Diverse 

 

Til sidst kan jeg oplyse, at vi stadig mister ca. 100 m3 vand om måneden, d,v,s, ca 3½ 

m3 vand om dagen, altså 3.500 liter vand, så hvis I ser, at det damper op af jorden et 

eller andet sted i byen, eller fra kloakken i jeres baggang, så må i gerne henvende jer 

til os. 


