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VARMEPRISER
Der er ikke meget nyt siden sidste information. Naturgas/biogaspriserne har stabiliseret sig på et historisk
højt niveau. Priserne er så høje, at vi for første gang siden 1993 ikke producerer strøm på vores Jenbacher
motorer. Det koster mere at producere el, end vi i øjeblikket får i indtægt på at sælge den.
SALG AF EL PÅ SPOTMARKEDET
Fra 1. januar har vi søgt Energistyrelsen om at sælge el på spotmarkedet, hvor man afregnes time for time. Vi
har hidtil afregnet til fast takst og i alle årene har det været en fordel for os. Men de nuværende høje elpriser
kan give os mulighed for at sælge strøm med fortjeneste i spidsbelastningsperioder, hvor elprisen er særlig
høj og dermed sænke varmeprisen. Ingen garanti for succes, da det kræver, at naturgasprisen ikke stiger
yderligere – men det giver os en mulighed, som vi ikke har i dag. I forventning om accept fra Energistyrelsen
går vi 1. januar over til den nye afregningsform, som vælges for et kalenderår ad gangen.
VARMEPUMPE
I 4-5 måneder inklusive stort set hele september har varmepumpen, som er placeret hos Thorsø Biogas
dækket hele vores varmeforbrug til meget lave priser. Men nu stiger varmeforbruget og vi skal supplere med
naturgas/biogas, som de sidste år har produceret særdeles billig varme – men lige nu producerer særdeles dyr
varme. Derfor stiger varmepriserne i det nye år og du hører mere om det i nyhedsbrev 1. december. Vi laver
som vanlig budget i december, så der er ikke noget nyt i budget processen – det er bare usædvanlig
vanskeligt at budgettere, da prisudsvingene på el og naturgas er uden fortilfælde.
VI LEDER EFTER ENDNU EN ENERGIKILDE.
Vi har i nogen tid undersøgt mulighederne for at få endnu et brændsel i spil ud over kedler, gasmotorer og
varmepumpe. Det hører du nærmere om, men vores plan er at have en ny energikilde installeret i
august/september næste år, så den er klar, når varmepumpen ikke kan klare det alene. Den tanke havde vi på
ingen måde for et år siden, men virkeligheden har overhalet fantasien og vi forholder os til virkeligheden.
AFKØLING
Rigtig mange har henvendt sig til os for at høre om afkøling – og tak for det. Som vi informerede om, bliver
der pr. 1. januar krævet betaling pr. m3 vand, som kører gennem dit anlæg. For langt de fleste vil det kun
have minimal betydning i forhold til i dag, hvor der allerede betales en afkølingsafgift, hvis man har dårlig
afkøling. Men for de, som har en rigtig dårlig afkøling, får det stor betydning, da ekstraregningen løber op i
tusindvis af kroner. Har du meget dårlig afkøling, opfordrer vi derfor til, at du får kigget på årsagen. De
fleste gange er det simpelt at løse og vi giver dig gerne vejledning – men du er selv ansvarlig for at
vedligeholde de indvendige installationer. For at varmeværket skal have en fornuftig drift, er det afgørende,
at vandet afkøles, inden du sender det tilbage i fjernvarmens returvand.
HVOR KAN JEG SE MIN AFKØLING?

Du kan downloade appen eForsyning her på hjemmesiden– eller hvor du normalt henter apps. Du skal bruge
et 6-cifret forbrugsnummer og en 4-cifret kode. Dem kan du finde på eksempelvis din PBS-opkrævning. Er
den der ikke, venligst kontakt os, da der nogle gange kan være problemer på grund af de kære GDPR regler.
Neden for et eksempel på afkøling, som er en af flere informationer, du kan se i appen.

Næste NYHEDSBREV på hjemmesiden er klar den 1. december 2021.
Tak for din opmærksomhed.
Med venlig hilsen
Thorsø Fjernvarmeværk a.m.b.a.

