Vil du betale mindre
for din fjernvarme?

Det kan du selv gøre
FORBEDR DIN RETURTEMPERATUR I 2017/18

I det indeværende fjernvarmeår 2017-2018 sker der
ingen regulering af din varmeregning. Den nye tarif
slår først igennem fra næste fjernvarmeår, der starter den 1. juni 2018. Det giver dig tid til at overvåge
dit forbrug, forbedre dit anlæg og måske ændre dine
varmevaner.
Hvis din returtemperatur er for høj, skal du kontakte
din VVS installatør som kan gennemgå anlægget og
foretage evt. justeringer eller reparationer, så du er
klar til den nye tarif pr. 1. juni 2018.

E-FORSYNING

Husk at du på daglig basis kan overvåge dit forbrug
og din returtemperatur ved at bruge fjernvarmens
program: eForsyning. Dette program kan hentes til
din smartphone, tablet eller bruges fra en PC. Du
skal bruge dit kundenummer og en kode for at logge
på. De oplysninger finder du på den seneste betalingsoplysning.
Læs mere om eForsyning på vores hjemmeside:
www.dronninglundfjernvarme.dk

GODE VARMEVANER SPARER PENGE

21 0C ER EN GOD
STUETEMPERATUR
Kontroller temperaturen ved at
placere et termometer på en
indervæg i 1,5 meters højde.
Luk også døre til kolde rum.

DÆK IKKE TERMOSTATEN TIL
Lad aldrig gardiner, møbler eller
tøj dække radiatoren eller termostaten. Luften omkring radiatoren
skal have frit løb, og termostaten
skal kunne føle luftens temperatur
for at fungere korrekt.

MÆRK PÅ RETURRØRET
Jo lavere temperatur. jo lavere
fjernvarmeforbrug.
Returrøret skal føles koldt eller
håndvarmt.

Uanset om du har en lav eller høj gennemsnitlig returtemperatur, er det en god ide at tjekke dine forbrugsvaner. Her får du nogle gode råd, der sparer på
varmen – uden at koste i komforten.
Har du spørgsmål til denne brochure er du velkommen
til at ringe til kontoret på hverdage mellem kl. 8 og 12.

BRUG ALLE RUMMETS
RADIATORER
Indstil radiatorerne i rummet ens.
Så udnytter du varmen bedst.

Dronninglund Fjernvarme
Tidselbak Allé 18
9330 Dronninglund
Tlf: 98 84 14 78
Web: www.dronninglundfjernvarme.dk

Afkølingstarif
Sænk returtemperaturen
og bliv belønnet

Nye veje til en mindre varmeregning

Sådan beregner vi motivationstariffen

FÅ SELV INDFLYDELSE PÅ PRISEN

DEN NYE AFKØLINGSTARIF BETYDER:

Fjernvarmen i Dronninglund får sin varme fra det moderne solfangeranlæg ved Lunderbjerg, kraftvarmeværket på Tidselbak Allé og kedler+ varmepumpen
på Søndervangsvej. Der er i dag koblet ca. 1.400
forbrugere på fjernvarmenettet, som de seneste år
har haft glæde af at vi sænker prisen år efter år. Dronninglund har dermed en god pris på fjernvarme sammenlignet med andre værker i Danmark.
Vi vil nu give dig yderligere en mulighed for at spare
på din varmeregning. Vi indfører nemlig en afkølingstarif, hvor vi belønner dig, hvis du formår at holde din
returtemperatur under 300C i gennemsnit for hele
året.

NY AFKØLINGSTARIF

Den ny afkølingstarif indfører vi pr. 1. juni 2018. Du
får dermed indeværende fyringssæson som prøveperiode, hvor vi udelukkende afregner efter dit MWh
forbrug uden hensyntagen til din returtemperatur.
Ved årsafregningen vil vi oplyse dig om hvordan prøveperioden er forløbet, og om din status i forhold til
afkølingstariffen.
Når den nye tarif indføres, bliver du belønnet, hvis du
formår at holde returtemperaturen på fjernvarmevandet under 300C som et gennemsnit over året.

Belønningen skyldes, at du hjælper os alle til en mere
effektiv varmeproduktion, når du udnytter varmen
godt derhjemme. Hvis returtemperaturen er over
400C, skal du betale et tillæg.
En lav returtemperatur giver os alle:

•
•
•
•
•

Mindre varmetab i rørene
Bedre udnyttelse af brændslet
Mindre forbrug af fjernvarmevand
Mindre elforbrug til pumper
Øget effektivitet og bedre drift

•
•
•

HVAD BLIVER KONSEKVENSEN?

 n returtemperatur på under 30 0C er meget tilE
fredsstillende, og det belønner vi ved at reducere
varmeprisen med 10 kr. pr. MWh pr. grad den er
under 30 0C
Er returtemperaturen mellem 30 og 40 0C, får du
ingen belønning eller merbetaling. Det kalder vi for
”det neutrale område”.
Er returtemperaturen højere en 40 0C, afregner vi
ved at opkræve et tillæg på 10 kr. pr. MWh pr.
grad den er højere.

I skemaet nedenfor kan du se eksempler på, hvad
den nye tarif betyder for varmeregningen i kroner.
Skemaet tager udgangspunkt i forskelligt forbrug, og
forskellige gennemsnitlige returtemperaturer.
Her følger et regneeksempel på en hus der bruger
14 MWh om året, og har en returtemperatur på 26 0C:
14 x (30-26) x 10 kr. = 560 kr. sparet om året.

* Husk: For hver krone du sparer, sparer du også
moms!

** Husk: For hver krone du betaler ekstra, skal du
også betale ekstra moms!

FAIR AFREGNING

Afkølingstariffen beregner vi ud fra din gennemsnitlige returtemperatur på fjernvarmevandet målt over
hele fyringssæsonen. Fremløbstemperaturen på
fjernvarmevandet varierer alt afhængig af årstiden og
hvor du bor, men den nye tarif giver en mere fair fordeling af fællesudgifterne blandt alle.

DEN GENNEMSNITLIGE RETURTEMPERATUR

Returtemperaturen på fjernvarmevandet kan du selv
aflæse på din varmemåler. Men det er kun en øjebliksværdi. Når vi beregner din afkølingstarif, bruger
vi gennemsnittet på returtemperaturen målt gennem
et helt år.

Belønning ved lav returtemperatur

”Neutralt område!

Afregning ved høj returtemperatur

Mindre end 30 C

30 – 40 C

Større end 40 0C

0

0

Eksempler
Årsforbrug MWh

Belønning eller afregning ( +/- 10 kr. pr. MWh pr. grad )

Returtemperatur C
0

Besparelse *

Neutral

Tillæg kr. **

14,0

26

30

43

560

0

420

18,1

28

36

48

362

0

1448

35,0

24

40

42

2100

0

700

God

Neutral

Høj

God

Neutral

Høj

SÅDAN FUNGERER FJERNVARMESYSTEMET

HØJ RETURTEMPERATUR GIVER HØJT VANDFORBRUG

I princippet er fjernvarmesystemet meget enkelt. Vi pumper opvarmet fjernvarmevand ud til dig, og du bruger vandet til at varme
boligen og brugsvandet op med. Det afkølede vand returneres herefter til os – og jo koldere returvandet er, jo bedre.

Her kan du se, hvordan dit forbrug af fjernvarmevand stiger i takt med, at returtemperaturen bliver højere.
Afkølingstariffen afspejler dit vandforbrug – jo højere returtemperatur, jo højere forbrug, jo højere pris.
Returtemperatur: 25 0C
Forbrugt fjernvarmevand: 442 m3
Returtemperatur: 30 0C
Forbrugt fjernvarmevand: 516 m3
Returtemperatur: 40 0C
Forbrugt fjernvarmevand: 774 m3
Returtemperatur: 47 0C
Forbrugt fjernvarmevand: 1.190 m3
Tallene gælder ved en fremløbstemperatur på 60 0C og
et parcelhus, der bruger 18.000 kWh fjernvarme om året.

