
Vildbjerg Varmeværk tilbagebetaler 2,1 mio. kr. til forbrugerne på årsopgørelsen for 2019. 
 

Fjernvarmeforbrugerne i Vildbjerg kan se frem til at få penge tilbage, efter at årsopgørelsen for 2019 er gjort op. 

I årets løb har forbrugerne betalt et aconto-beløb på 231 kr./MWh, men på årsopgørelsen vil beløbet kun lyde på 175 

kr./MWh. Det svarer til en samlet besparelse for forbrugerne på 2,1 mio. kr., som vil blive modregnet i den første a conto-

opkrævning i 2020. Med denne nedsættelse bliver Vildbjerg Varmeværk det billigste i Herning Kommune i 2019.   

 

Billig gas, gunstige elpriser, lun vinter og en ”normal” dansk sommer. 
Gasprisen har i 2019 været noget lavere end forventet, hvilket vi har nydt godt af i 1. og 4. kvartal. I 2. og 3. kvartal har vi kun 

købt en begrænset mængde gas, selvom den var meget billig. Det skyldes at solvarmen leverede størstedelen af varmen i 

sommerhalvåret. 

Elpriserne har i årets løb været meget gunstige for vores varmeproduktion. Generelt har elpriserne været høje i 2019, hvilket 

er godt, når vi skal producere og sælge el fra vores gasmotorer. I mange perioder af 2019 har det også blæst en del, hvilket så 

giver meget lave elpriser, som er godt for driften af vores elkedel. 

I vinterhalvåret har varmeforbruget været noget mindre end et gennemsnitsår. Derfor har vi ikke haft behov for at producere 

ret meget varme på vores spidslastkedel, som er den dyreste produktionsenhed. I hele 2019 har vi produceret under 1% af 

varmen på spidslastkedlen. 

Den ”normale” danske sommer, set i forhold til 2018, har passet rigtig godt til størrelsen af solvarmeanlægget. Solvarmen har 

produceret de budgetterede 27% af årets varmeforbrug. I juli måned dækkede solvarmen 100% af varmebehovet. 

 

 

Forbrugere der er flyttet i 2019 
De forbrugere, der er flyttet i løbet af 2019, kan henvende sig på værket og få reguleret flytteopgørelsen og få penge tilbage. 

Varmeprisen i 2020 
Takstbladet for 2020 kan hentes på hjemmeside www.vtv-vildbjerg.dk  

ForbrugerWeb 
På hjemmesiden kan forbrugerne også tilmelde sig VTVs forbrugerWeb, som giver mulighed for at følge forbruget på både el, 

vand og varme. 

 

Bestyrelsen for Vildbjerg Varmeværk 
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