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Så er vi ved at være der 
 

Årsopgørelsen 
De fleste årsopgørelser ender med et resultat, som 

betyder, at der skal ske tilbagebetaling til 

forbrugerne. Umiddelbart betyder det jo bare, at 

der gennem året er indbetalt for meget a’conto i 

forhold til hvad varmen reelt har kostet at 

fremstille. 

Men året er jo netop karakteriseret ved, at 

omkostningerne er blevet lavere i forbindelse med 

overgangen til halmfyring og det er så den 

udvikling vi nu kan begynde at høste frugterne af. 

Bemærk venligst, at den første indbetalingsrate er 

trukket ud af det overskydende beløb. 

Nye tider – nye priser 

I løbet af de sidste år er det efterhånden lykkedes 

os at sænke prisen på den variable afgift med ca. 

33 %. Om der kan ske ske yderligere reduktion vil 

tiden vise, men vi er nok ved at være på et niveau, 

hvor vi skal opholde os et stykke tid. En fuld 

udbygning af halmprojektet og frem for alt flere 

nye forbrugere, kan give yderligere besparelser, 

men ikke nær i samme størrelsesorden. Endelig er 

der jo også den almindelige prisudvikling i 

samfundet, der spiller ind på omkostningerne, men 

alt i alt går det den rigtige vej. Med hensyn til den 

varslede forsyningssikkerhedsafgift, ser det jo 

ud til, efter det nyligt indgåede forlig, at vi 

slap med forskrækkelsen. 

 

Nye forbrugere? 

I den kommende tid vil vi iværksætte en række 

initiativer med henblik på at få flere med og her 

kan du som eksisterende forbruger også gøre 

meget. Vi har nu et produkt vi kan være bekendt 

og det er der ingen grund til at skjule. Den årlige 

varmeregning i Blenstrup behøver ikke at 

skræmme nogen mere – og da slet ikke, hvis man 

hører til dem, der stadig har opvarmning med 

traditionelt oliefyr. Her kan der sagtens være 

10.000 gode kroner at spare. Vi har besluttet at 

fastholde tilslutningsafgiften på 15.000 kr. lidt 

endnu, men det får også ende. Det koster snildt 2-3 

gange så meget i faktiske omkostninger at blive 

tilsluttet. 

Energibesparelser 

Man kan gøre meget selv for at spare på 

varmeregningen. Vi har forstået, at det særlige 

håndværkerfradrag forsvinder igen inden længe, så 

har du planer om udskiftning af vinduer, 

efterisolering o.s.v., så er det måske nu der skal 

tages skridt til at realisere planerne. 

Husk også at lukke helt ned for varmeforbruget her 

i sommerhalvåret. Stop f.eks. cirkulationspumpen 

og få lukket for gulvvarme og radiatorer, når der 

ikke er behov. 

 

Vi ønsker alle en rigtigt god sommer!  

Venlig hilsen Blenstrup Kraftvarmeværk 


