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Fair varmeregning for alle
Under overskriften ’fair varmeregning’ har Kerteminde Forsyning lanceret en storstilet kampagne
for at få kunder med gamle, udtjente varmeinstallationer til at komme op af sæderne og få
miljømoderniseret deres installationer. (Og nej, det handler ikke om at skrue ned for varmen i
hjemmet.)
Varmechef Martin Roar Nielsen fortæller: ”Hvert år cirkulerer vi enorme mængder varmt vand rundt
i fjernvarmesystemet til ingen verdens nytte. Udtjente, gammeldags varmeinstallationer bruger
mange flere kubikmeter varmt vand til at opnå den samme opvarmning som et moderne anlæg gør.
Og det betyder miljøbelastning og store ekstraudgifter til pumper og elektricitet. Disse unødige
udgifter betaler alle kunder i fællesskab.”
Metoden til at påvirke kunderne hedder motivationstarif – noget mange andre forsyningsselskaber
har indført. Tariffen virker ved at omfordele varmebetalingen: Kunder med god installation får alt
andet lige lavere varmeregning fra 2019, mens kunder med udtjente eller fejlbehæftede anlæg vil
opleve en højere regning. Over halvdelen af kunderne får penge tilbage, mens den anden halvdel
enten får uændret regning eller skal betale mere.
Direktør Michael Høj-Larsen fortæller: ”Vi synes, det er fair at belønne de kunder, der gør det godt.
Vi varsler alle kunder om, hvad der kommer til at ske. Og vi fortæller dem, der skal betale mere,
hvad de kan gøre. Så har de resten af 2018 til at foretage forbedringer. Det kan være småting som
at få skiftet en defekt ventil.”
Motivationstariffen gavner miljøet – og pengepungen. Hvis forsyningen ikke skal cirkulere unødige
mængder varmt vand, skal der bruges mindre elektricitet til pumper, og Fynsværket skal fyre mindre
op under kedlerne. Det har både miljømæssig og økonomisk effekt.
Martin Roar Nielsen forklarer: ”Hvis alle vores kunder forbedrer deres afkøling med blot de to
grader, som projektet i første omgang går ud på, udleder vi ca. 500 tons mindre CO2. Det svarer til
udledningen fra 50 huses el- og varmeforbrug. To grader bedre afkøling betyder, at vi sparer ca.
500.000 kr. på varmekøb ved Fjernvarme Fyn, eludgifter og CO2-kvoter. De penge vil komme
kunderne til gode i form af gunstig prisudvikling.”
Kerteminde Forsyning er et hvile-i-sig-selv selskab. Ethvert overskud går tilbage til kunderne. Der er
ingen, der trækker profit ud af forsyningen.

Fakta om kampagnen
• Motivationstarif beregnes ud fra kundens gennemsnitlige, årlige afkøling.
• Afkølingen er forskellen på varmevandets indgangs- og udgangstemperatur i boligen.
• Afkøling svinger meget i løbet af året.
• Den gennemsnitlige årsafkøling er 28 grader nu. Med projektet ønsker vi at nå op på 30
grader.
• Kunderne modtog fra 24. april og en uge frem informationspakker med brev og folder, der
forklarer begreberne afkøling og motivationstarif. Brevene fortæller, hvad der kommer til
at ske for den enkelte kunde.
• Hjemmesiden er forberedt med yderligere information under denne adresse:
kertemindeforsyning.dk/varme/fair-varmeregning
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