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Gode vaner giver en lavere
returtemperatur
Her får du nogle enkle råd, der kan hjælpe på din varmeøkonomi.
De giver både en god komfort - og en lav returtemperatur.

Få større indflydelse på
din varmeregning
Jo bedre du udnytter varmen, jo billigere bliver din varmepris.

Gode vaner gavner din varmepris
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Radiatoren
•• Brug alle radiatorer i samme rum
og indstil dem ens.
•• Radiatoren fungerer korrekt,
når den er varm i toppen og kold
i bunden.

Returtemperatur
•• Jo koldere returtemperaturen er,
jo bedre har du udnyttet varmen
i fjernvarmevandet.
•• Radiatorernes returrør skal føles
kolde eller håndvarme.

Termostaten
•• Dæk aldrig radiatoren eller
termostaten med gardiner,
møbler eller tøj. Luften omkring
radiatoren og termostaten skal
have fri passage.

Temperaturen
•• Kontroller temperaturen i
rummene ved at placere et
termometer på en indervæg
i 1,5 meters højde.

Gulvarme
•• Er hele huset opvarmet med
gulvvarme, kontakt varmeværket for nærmere vejledning.

Vi kan hjælpe
Oksbøl Varmeværk tilbyder gratis råd, hjælp og
vejledning hjemme hos dig med udgangspunkt i dit
varmeanlæg. Du kan finde yderligere information om
tariffen eller din fjernvarme på vores hjemmeside
www.oksboel-varmevaerk.dk - du er også altid
velkommen til at kontakte os på telefon 7527 1325
eller mail: ov@oksvarme.dk.

MWh/kWh/GJ

Hold øje med forbruget
•• Aflæs din måler en gang om
måneden. Så har du styr på dit
forbrug og kan hurtigt opdage
eventuelle store udsving.

OKSBØL VARMEVÆRK
Oksbøl Varmeværk
Industrivej 10
6840 Oksbøl
Tlf.: 7527 1325
Kontortid alle hverdage kl. 9.00-12.00

Hold øje med dit
varmeforbrug
OKSBØL VARMEVÆRK

Ny motivationstarif gør din
varmeregning mere retfærdig

Se, hvad motivationstariffen
betyder for dig

Hidtil har din varmeregning kun været baseret på den mængde varme,
du har brugt. Fra 1. august 2017 bliver det ændret, så du også betaler i
forhold til, hvor meget du belaster varmesystemet.

Når du sørger for en lav returtemperatur, bliver du belønnet på
fjernvarmeregningen. Omvendt vil en høj returtemperatur give dig
en højere varmepris.

Brug varmen bedre
Når vi leverer varme til dig, er det mere end blot forbruget, der afgør, hvad det egentlig koster. Derfor har vi
valgt at indføre en ny tarif - en motivationstarif. Den afspejler, hvor godt du udnytter varmen i fjernvarmevandet, før det bliver sendt retur til os. Dermed giver den en
mere retfærdig fordeling af omkostningerne.
Hvorfor indfører vi motivationstarif ?
Kort fortalt betyder motivationstariffen, at når din
returtemperatur er lav, bliver varmeprisen det også.
Det skyldes, at en lav returtemperatur giver:
•• Mindre varmetab i fjernvarmenettet.
•• Mindre elforbrug til vores pumper.
•• bedre udnyttelse af brændsel.
•• Bedre udnyttelse af vores solfangeranlæg.
•• Generelt et lavere energiforbrug i hele fjernvarmenettet.

Det kan du gøreHold øje med din returtemperatur.
Er den for høj, har du flere muligheder, f.eks:
•• Få tjekket og trimmet dit anlæg. Det kan din
vvs-installatør hjælpe med.
•• Følg de gode råd om, hvordan du får en lavere returtemperatur. Det er ganske gratis. Se bagsiden.

Retfærdig varmepris
Hvis du bor centralt i Oksbøl, er fremløbstemperaturen på
fjernvarmen højere, end hvis du bor længere væk. Derfor
stiller vi også forskellige krav til returtemperaturen. På næste side kan du se, hvilken returtemperatur vi forventer, alt
afhængig af den fremløbstemperatur du har.
Fradrag i varmeprisen
Hvis din målte returtemperatur er
lavere end den, vi forventer, bliver
du belønnet med et fradrag på 1%
af energiprisen (MWh) for hver grad,
den er lavere, dog max. 20% fradrag.
Tillæg til varmeprisen
Hvis din målte returtemperatur er
højere end den, vi forventer, skal du
betale et tillæg på 1 % af af energiprisen (MWh) for hver grad, den er
højere, dog max. 20% tillæg.

Tabellen viser den returtemperatur vi forventer fra DIN
varmeinstallation, afhængig af den fremløbstemperatur du modtager. Ligger din returtemperatur lavere, får
du et prisfradrag. Ligger din returtemperatur højere,
får du et pristillæg.

Her kan du aflæse, om du får en lavere eller en højere
varmeregning. Du skal tage udgangspunkt i din gennemsnitlige fremløbstemperatur og din gennemsnitlige returtemperatur, som du kan aflæse på din måler
eller på den tilsendte åropgørelse for 2015/2016.
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Hvad kan motivationstariffen betyde for dig?
Eksempler:
Her kan du se hhv. tillæg og fradrag for et standardhus
med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh og en varmepris på 375 kr. inkl. moms pr. MWh.
Eksempel
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Vi tager højde for din fremløbstemperatur
Der er forskel på, hvor varmt vandet er, når det kommer
frem til et hus tæt på varmeværket og et, der ligger
længere væk. Det har vi taget højde for, når vi beregner
din varmepris med motivationstariffen.
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Gnsn. Fremløbstemperatur
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Gnsn. Returtemperatur
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Forventet returtemperatur
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Tillæg/Fradrag % af variabel varmepris
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Tillæg/Fradrag inkl. moms pr. ÅR i kr.

