
 

Juni 2017  
Flere kom med i fjernvarmefællesskabet  

og vi giver prisen et nøk nedad igen

 

Tendensen fortsætter 

For præcist ét år siden, udsendte vi et Varme-nyt 

med nøjagtig samme overskrift. Det kan vi 

naturligvis alle sammen glæde os over og ja, hold 

fast og bliv endelig ved med det, kan man sige! 

Og der er heldigvis stadig muligheder for at 

optimere og effektivisere, som det hedder på fint, 

men træerne vokser - som bekendt - ikke ind i 

himmelen, og de lavt hængende frugter har vi 

allerede plukket. I et tilbageblik på fjernvarme-

prisen over de sidste år, kan vi glæde os over en 

markant nedadgående kurve. Vi har været – og er 

stadig – inde i en såkaldt positiv spiral. Hvor 

længe det bliver ved, er der ingen der ved, men 

fornemmelserne siger, at vi nærmer os det punkt, 

hvor det handler mindst om at sænke prisen og 

mest om at fastholde den på et passende niveau. 

Vi har vurderet, at der i næste sæson er basis for at 

sætte prisen på den variable afgift yderligere ned 

fra 625 kr. til nu 550 kr. (inkl. moms). Altså ca. 

100 kr. om måneden for ’standard-huset’ med et 

årligt forbrug på 18,1 MWh. 

Denne udvikling skyldes ikke mindst, at vi nu 

omsider har rundet 200 forbrugere til at dele 

udgifterne, så et stort VELKOMMEN til alle, som 

valgte at gå med. 

Regulering 

Prisreguleringen sker fremadrettet for  

 

regnskabsåret 2017-18. Mange vil opleve, at der 

sker tilbagebetaling. Beløbet trækkes fra de første 

månedlige acontoindbetalinger. De nye satser  

justeres i forhold til den enkeltes forventede 

forbrug i den komende sæson. Bemærk: Juni 

måned er betalingsfri. 

Nyt grej 

Et gammelt ord siger: Er hesten død, så stig af!  

Vi må løbende vurdere, hvor længe det kan svare 

sig at ”hyppe” (reparere og vedligeholde) på 

gammelt grej. Vi må bestandig holde øje med den 

teknologiske udvikling og hele tiden overveje 

mulighederne for en mere smart måde at gøre 

tingene på. Såvel i forhold til driftssikkerheden, 

som til økonomien. Nyt grej, som fungerer bedre 

og er mere effektivt, forudsætter ofte en 

forudgående investering, men betaler sig til 

gengæld på længere sigt. Det er en måde til at 

opnå besparelser, som vi i bestyrelsen i høj grad 

har fokus på, men det vender vi tilbage til senere. 

Husk at lukke af for opvarmningen af huset i 

sommerperioden 

Der kan være mange penge at spare. 

 

Vi ønsker alle en rigtigt god sommer!  

 

Venlig hilsen Blenstrup Kraftvarmeværk 

Find os på www.blenstrupvarme.dk 


