Nyt fra Brugergruppen – juni 2022
Fjernvarme er ikke bare fjernvarme. Den er forskellig fra sommer til vinter!
I dag er det sådan, at vi 11 måneder om året betaler et acontobeløb for fjernvarmen.
Den 12. måned kommer så årsafregningen. Fremover vil det være sådan, at du stadig
skal betale 12 gange om året, men (måske) vil beløbene ikke være aconto, de vil være
forskellige fra måned til måned.
Baggrunden er, at VEKS (der leverer fjernvarmen til Albertslund Varmeværk) har
indført en variabel afregning. Det betyder, at fjernvarmen er dyr om vinteren og billig
om sommeren. Det afspejler de faktiske omkostninger ved at producere fjernvarme.
For om sommeren er der rigelig og billig varme fra affaldsforbrændingen og elproduktionen. Men det slår ikke til om vinteren. Derfor skal der fyres ekstra op, og
det er dyrt. Med andre ord: En MWh varme er dyrere at producere om vinteren (hvor
vi bruger mange MWh’er), end om sommeren (hvor vi ikke bruger så mange).
Rent praktisk betyder VEKS’s nye afregning, at Varmeværket har fået en ekstra stor
udgift til VEKS om vinteren, hvor Varmeværket ikke har særlig mange penge i
kassen, fordi vi forbrugere betaler jævnt hen over hele året. Endvidere betyder det, at
vi alle får den opfattelse, at varmen koster det samme at producere året rundt – for vi
betaler jo det samme til varmeværket pr. MWh, hvad enten det er sommer eller
vinter. Men det passer ikke. Derfor er der behov for at ændre afregningen for varmen,
så vi alle kort sagt får et tydeligt prissignal, der siger: Lad nu vær med at bruge mere
varme end højest nødvendig om vinteren! Eller med andre ord, det er om vinteren, der
er mange penge at spare, og det er om vinteren, det er bedst for miljøet, at du sparer
på varmen.
Derfor nedsatte Brugergruppen på sit møde i juni en arbejdsgruppe, der skal se på
varmetaksterne. Kort fortalt skal arbejdsgruppen udarbejde et forslag til en ny
takststruktur, der (1) gør at Varmeværket får penge i kassen til at betale den dyre
varme om vinteren til VEKS, (2) som motiverer os alle til et lavere varmeforbrug,
især når fjernvarmen er dyrest og (3) som motiverer os alle til en bedre afkøling. Alt
sammen til gavn for både miljøet, og den enkeltes og fællesskabets økonomi.
Om alt går efter planen, er de nye takster klar ved årsskiftet 2023-2024.
Ønsker du at høre mere om alt det andet, der også var på Brugergruppens dagsorden,
så kontakt brugergruppe-medlemmet i dit boligområde. Du kan også klikke ind på:
www.albertslund.dk/brugergruppen
Med venlig hilsen
Brugergruppens arbejdsgruppe

