For varmt returvand koster på varmeregningen
Varmekunderne hos Kalundborg Forsyning vil om kort tid modtage et brev om muligheder for
besparelser. Brevet sendes, fordi temperaturen på det fjernvarmevand de sender retur til
forsyningen ligger for højt – de får for lidt ud af den varme som forsyningen har købt og sendt til
dem. Den magiske temperatur er 45 grader, for hvis vandet er varmere når det sendes retur, så
koster det på varmeregningen, og besparelsen kan være stor, hvis man får optimeret sin
varmeinstallationen.
”Det handler ganske enkelt om at få mest ud af den varme, som vore kunder modtager, og derfor
indførte vi i 2016 den såkaldte motivationsfaktor, som er et gennemsnit af temperaturerne målt
over et helt år for hver enkelt kunde. Vi har nu gennemgået vores data, og der er både private,
erhverv og industrier, som har for høje temperaturer på deres returvand, og det kan koste mange
penge på varmeregningen.”
Ifølge Anders Qvist, procesoperatør ved Kalundborg Forsyning, kan der let komme 12.000 kroner
ekstra på varmeregningen, hvis man som varmekunde ikke har styr på temperaturen på
returvandet. For nogle industrivirksomheder kan tallet være 70.000 kroner.
”Det er ærgerlige penge at komme af med, når det kan undgås. Det kan det, hvis
varmeinstallationen virker korrekt og er indstillet, så returvarmen ligger på 45 grader eller lidt
under, lyder det fra Anders Qvist, der har styr på kundernes varmeforbrug.
Der kan være flere årsager til, at temperaturen på returvandet er for høj, og han nævner blandt
andet et defekt anlæg og en forkert indstilling.
Han understreger også, at man på forsyningen meget gerne vil guide kunderne til en lavere
returtemperatur, men at det er VVS-fagfolk, som skal tjekke og indstille installationen, hvis man
ikke selv kan. Han tilføjer også, at nok koster det at få fagfolk til at tjekke sit anlæg, men pengene
kan hurtigt være tjent ind. Anders Qvist syntes også, at det er en god ide, hvis kunderne læser den
pjece, som forsyningen har udarbejdet om motivationsafregning. Man kan også læse mere på
www.kalfor.dk - ’varme’- ’motivationsfaktor’ og få svar på de fleste spørgsmål om
motivationsfaktoren.
Evaluering efter 7 måneder
Hos Kalundborg Forsyning har man netop gennemgået kundernes motivationsafregning her 7
måneder inde i regnskabsåret 2017. Det er sket for at give fjernvarmekunderne en chance for at
komme en stor ekstraregning i forkøbet og få en besparelse hurtigst muligt.
”Kunder som kan se frem til ekstraregninger har nu fem måneder tilbage til at komme i balance,
hvis der da ikke er tale om de helt store beløb”, lyder det fra Anders Qvist.
Der er penge at tjene for fjernvarmekunderne, hvis returvandet har en temperatur på 45 grader
eller mindre. Dette belønnes med en reduktion i varmeregningen, hvorimod der skal betales flere
penge, hvis returtemperaturen er over 45 grader.

Kunderne kan selv følge deres varmeforbrug på den private varmemåler i hjemmet, og de kan se
både fremløb- og returtemperaturen på fjernvarmevandet. Men de skal ifølge Anders Qvist være
opmærksom på, at der er tale om øjebliksværdier.
”Det, vi bruger som grundlag for motivationsafregningen, er et gennemsnit af temperaturerne
målt over et helt år for hver enkelt kunde”, forklarer Anders Qvist.
Kunderne kan følge sit varmeforbrug ved at logge ind på "Tast selv service" på www.kalfor.dk. Her
logger man ind med sit kunde nr. og måler nr., som man finder på sin regning.

Flere fjernvarmekunder får i nærmeste fremtid et brev fra Kalundborg Forsyning. – Det skyldes, at
deres returvand er for varmt, og det koster på varmeregningen, siger Anders Qvist, der er
procesoperatør og har tjek på kundernes varmeforbrug. Foto: Kalundborg Forsyning

