Fair afregning
af din fjernvarme

Se på bagsiden, hvad du
kan gøre for at spare på
varmeregningen.

Motivationstariffen har
positiv effekt
Vi indførte motivationstariffen den 1. juni 2014, og allerede nu kan du se effekten på din fjernvarmeregning. Mange
har fået fradrag på deres årlige varmeregning, og det er
tegn på god afkøling af fjernvarmevandet. For jo bedre
varmen udnyttes, jo lavere bliver varmeprisen.
Jo bedre afkøling, jo billigere fjernvarme for alle
På din årsopgørelse fra juni kan du se, om du modtager et fradrag eller skal
betale et tillæg. I løbet af året kan du også følge din returtemperatur, enten
på vores hjemmeside eller ved at downloade vores app, E | FORSYNING. Den er
lavet til både smartphone og tablet.
På årsopgørelsen fremgår det, hvor godt du har udnyttet varmen i vandet. Jo
større temperaturforskel på det varme vand, du får ind, og det kolde vand, du
sender retur til varmeværket – jo bedre for Skive Fjernvarme og dermed billigere for dig som forbruger.

5 gode grunde til, vi har indført en motivat

ionstarif:

1. Motivationstariffen fordeler omkostn
inger til fjernvarmeproduktionen
efter, hvor meget hver især belaster fjern
varmesystemet og ikke kun efter,
hvor meget hver enkelt bruger
2. Motivationstariffen skal sikre lavere tem
peraturer i ledningsnettet.
Det betyder et mindre varmespild fra vore
s fjernvarmerør
3. Skive Fjernvarme skal pumpe mindre
vand rundt i systemet. Det betyder,
der spares elektricitet til vores pumper
4. Skive Fjernvarme kan bedre udnytte over
skudsvarmen i skorstensrøgen
til varmeproduktion
5. Skive Fjernvarme kan bedre udnytte vore
s eksisterende ledningsnet,
når vi får nye forbrugere på

Hold øje med din returtemperatur.
Det betaler sig!
Med motivationstariffen vil vi gerne synliggøre, at det
betaler sig at holde øje med sit fjernvarmeanlæg og
regulere det efter årstiden. Hvert år i juli udsender vi din
årsopgørelse for sidste år, og her kan du se din gennemsnitlige returtemperatur for hele varmeåret.
Fradrag i varmeprisen
Hvis din faktiske returtemperatur er lavere end den, vi forventer,
bliver du belønnet med et fradrag på 2 % af dit forbrug i MWh pr.
°C lavere returtemperatur end forventet.

Neutral varmepris
Hvis din faktiske returtemperatur er 0 til 5 °C højere end den, vi
forventer, får du hverken tillæg eller fradrag.

Tillæg til varmeprisen
Hvis din faktiske returtemperatur er mere end 5 °C højere end den,
vi forventer, skal du betale et tillæg på 1 % af dit forbrug i MWh pr.
°C højere returtemperatur end forventet.

Motivationstariffen – både tillæg og fradrag – beregnes ud fra din gennemsnitlige fremløbs- og returløbstemperatur. Fremløbstemperaturen kan variere
afhængig af årstiden, og hvor på ledningsnettet du bor. Se nærmere forklaring
på vores hjemmeside under økonomi/motivationstarif.

3 eksempler
Eksempel
Gennemsnitlig
fremløbstemperatur

65 °C

65 °C

65 °C

Faktisk
returtemperatur

38 °C

43 °C

48 °C

Forventet
returtemperatur

41,7 °C

41,7 °C

41,7 °C

Tillæg (+)/fradrag (-)
i procent

-7,4%

Neutral zone

+6,3%

Variabel varmepris

8.380 kr./år

9.050 kr./år

9.620 kr./år

Ovenstående beregninger er foretaget med udgangspunkt i vores 2016/17
priser for et standardhus på 130 m2 med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh
og en variabel varmepris på 500 kr. inkl. moms pr. MWh

Følg dit forbrug og din returtemperatur på web og app
Hvis du gerne vil holde øje med dit forbrug og din returtemperatur, hjælper vi dig med de nyeste digitale muligheder via din computer eller smartphone.
Tjek din status hver måned
Via programmet E | FORSYNING kan du tjekke din forbrugsudvikling og følge
returtemperaturen måned for måned. Det giver dig en god indikation af, om
du skal være opmærksom på dit anlæg og dine forbrugsvaner.
Følg med i forbruget og returtemperaturen på skivefjernvarme.dk under
selvbetjening/tast-selv-service. Log på med forbrugernummer og pinkoden,
der fremgår af årsopgørelsen. Vælg år-til-dato-oversigt, der viser, om du er
foran eller efter dit acontoforbrug.

Download app til smartphone
App’en fortæller, om du er foran eller bagefter
budgettet og udviklingen i din returtemperatur
år til dato.

APP TIL ANDROID

APP TIL IPHONE

Er din varmemåler en model 601 eller 602, kan du aflæse din gennemsnitlige
frem- og returløbstemperatur direkte på måleren. Se vejledning på hjemmesiden under selvbetjening/betjening af varmemåleren.

Er du ikke tilfreds med udviklingen af dit forbrug eller
din returtemperatur?
Kontakt altid din VVS-installatør, hvis din returløbstemperatur generelt er
over ca. 45 °C, eller dit forbrug er væsentligt højere end forventet. Installatøren kan finde forklaringen. For eksempel at din fjernvarmestyring ikke er indstillet korrekt, eller at din veksler er udtjent og derfor med fordel kan udskiftes
med ny og tidsvarende model. Hvis installatøren anbefaler, at varmeveksleren
skal udskiftes kan du med fordel lease en ny hos Skive Fjernvarme.

Motivationstillægget indføres trinvist og
kan højest udgøre 20 % af
forbruget i 2016/17.
I 2017/18 slår tillægget fuldt igennem. Ligg
er din returtemperatur derimod
under forventet returtemperatur, får du fuld
rabat for dette allerede nu.

Få dit anlæg tjekket og trimmet
For at opnå en god afkøling anbefaler vi, du efterser dit
anlæg med mellemrum i løbet af året - helt som enhver
anden teknisk installation. Det bedste er at få anlægget
reguleret efter årstiden.
Er din returtemperatur for høj, bliver varmen dyrere. Derfor råder vi til, at du
eller din vvs-installatør indstiller anlægget korrekt.

Sådan gør du:
• Indstil din brugsvandtemperatur til 45-50 °C
• Indstil din fremløbstemperatur til radiatorerne lavest muligt
afhængigt af årstiden.
Har du en ældre fjernvarmeinstallation, skal du indstille anlægget manuelt
på en eller flere ventiler. Du kan hente vejledninger til det på vores hjemmeside.
Hvis du har en ældre varmeveksler, er det en god ide at få din vvs-installatør
til at vurdere, om den trænger til udskiftning. Du kan lease en ny varmeveksler hos os for 1260 kr. årligt. Den har temperaturkompensering, og du får
servicebesøg hvert andet år.
Har du et nyt anlæg, er det elektronisk styret. Derfor skal du blot vælge
enten sommer- eller vinterindstilling, når anlægget er blevet korrekt
indreguleret.

Bestil et serviceeftersyn
Hvis du ikke føler dig tryg ved selv at regulere dit anlæg, tilbyder vi dig et servicebesøg fra en af byens vvs-installatører til blot 400 kr. Læs mere om ordningen på vores hjemmeside, hvor du også kan bestille et serviceeftersyn.

Husk: Ansvaret er dit!
Det er altid dig som forbruger, der har ansv
aret for en god afkøling.
Men vi er altid klar med gode råd - bare
ring og spørg.

Indstilling af radiatoren
3

• Brug alle radiatorer i samme rum og indstil dem ens.
• Radiatoren fungerer korrekt, når den er varm i toppen
og kold i bunden.
• Termostatventiler må ikke dækkes til af gardiner, møbler eller
tøj, da luften omkring termostatventilen skal have frit løb.

3

3

Hold øje med måleren
• Hold øje med returtemperaturen på fjernvarmemåleren eller
følg udviklingen på vores hjemmeside.
• Er returtemperaturen over ca. 45 °C, selv med korrekt indstillede termostatventiler, skal styringsventilerne i fjernvarmeveksleren måske justeres.
• Kan du ikke selv opnå en tilstrækkelig lav returtemperatur, skal
du kontakte din autoriserede VVS installatør for råd og vejledning, hvis du bor i egen bolig eller din vicevært/udlejer, hvis du
bor i lejebolig.
• Kan du ikke selv opnå en lav returtemperatur? Få hjælp af din
autoriserede VVS-installatør, hvis du bor i ejerbolig, eller din
vicevært/udlejer, hvis du bor i lejebolig.

Forskel på vandforbrug ved høj og lav returtemperatur
Alle 3 huse bruger 18,1 MWh varme pr. år - men vandforbruget er meget forskelligt afhængigt af returtemperaturen.
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Få god afkøling og spar på varmen

