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FJERNVARME – I 2023 vil 
den fjernvarme, som Nord-
by Fjernvarme får fra Din 
Forsyning på fastlandet sti-
ge med 22 procent. Og det 
bliver dyrere ikke at afkøle 
fjernvarmevandet tilstræk-
keligt. 

Det sker, selv om Din For-
syning i 2023 – forhåbentlig 
i april – vil kunne tage to su-
permoderne havvandsvar-
mepumper i brug, der skal 
hente varme i Vadehavet. 
Plus et CO2-neutralt flisfyr. 
Og begge dele skærer ned 
på Nordby Fjernvarmes 
meget store CO2-afgift. Re-
sten af varmen skal komme 
fra Energnisten, der er et 

affaldsforbrændingsanlæg. 
Den produktion vil der 
stadig være CO2-afgift på. 
Men den vil ikke optræde i 
Nordby Fjernvarmes regn-
skab længere, da den blot 
vil indgå i den pris, der op-
kræves af Din Forsyning.

Byggeriet er desværre 
forsinket på grund af ma-

terialefejl fra en finsk le-
verandør, og det er en af 
grundene til, at regningen 
stiger så meget. Den anden 
er de generelle prisstignin-
ger på energi.

”Da vi lagde budget for 
2022, lod vi prisen stige 
med kun 1,6 procent. Vi 
vidste jo ikke, der ville 

komme en krig i Ukraine. 
Så nu må vi sætte prisen 
22 procent op, som mange 
andre varmeværker i Dan-
mark. Vi håber at få den 
ned igen i 2024,” siger Dor-
te Lund, der har været for-
mand for bestyrelsen siden 
2014.

Høje kulpriser
Med til at skubbe prisen i 
den forkerte retning er også 
øgede priser på kul. Ørsted 
vil frem til ibrugtagningen 
af det ny anlæg stadig bru-
ge kul, og prisen på kul er 
steget meget i år.

”For et gennemsnitshus 
på 130 kvadratmeter med et 
gennemsnitsforbrug vil det 
i 2023 betyde 4200 kroner 
mere om året, svarende til 
350 kroner om måneden,” 
tilføjer forretningsfører Jør-
gen Christian Jensen. Han 
tilføjer, at fjernvarme per 
kilowatttime stadig kun 
koster 1,06 kroner sammen-
lignet med strøm.

Vil man følge sit forbrug, 
kan man logge ind på Min 
side på fjernvarmens hjem-
meside. Her kan man se 
alle oplysninger om ens 
forbrug med mere, fortæl-
ler driftschef Jens Madsen.

Jørgen Chr. Jensen kunne 
godt ønske sig, Fanøs poli-
tikere ville se med mildere 
øjne på vindmøller.

”I Hvide Sande har vær-
ket tre vindmøller, hvis 
strøm varmer vandet ’gra-
tis’ op, når det blæser. Det 
er forbrugerne meget glade 
for. Vi kunne også have en 
stående,” mener han.
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Med over 35 års erfaring med 
fragtkørsel på Fanø, sikrer vi vores 

kunder kvalitet og levering.  

Daglig fragtforbindelse mellem Esbjerg og Fanø

Fanø Fragten

JEFA
Gardiner
v/Frank Bredahl

Stenhuggervej 9 . 6710 Esbjerg V . Tlf. 2392 7814

Med mere
end 30 års 
erfaring

Gardiner til ethvert formål

Stort udvalg indenfor:
• Gardiner
• Solafskærmning 
• Insektnet

Gratis og 
uforpligtende 
opmåling og 
rådgivning!

   

Ring nu til Anne-Grete Madsen 25 27 80 01
eller John Christensen 25 27 80 16 og få en
uforpligtende snak om udlejning af dit sommerhus

Foredrag om Fanøs fugle
Kom med i felten – eller book det spændende fore-
drag “Fugletrækket og de helt store bedrifter” – med 
film og den nyeste viden.

FANØ FUGLESTATION
Tlf. 20 10 87 17

FanøVand
Administrationen ved Fanø Vand A/S holder lukket 
fra og med fredag den 23. december 2022  
til og med søndag den 1. januar 2023
Hvis der i perioden er spørgsmål vedrørende vand  
– ring venligst 40 13 22 68  
og vedrørende spildevand – ring venligst 51 46 84 10.

Bagebog nummer to i serien 'Kager fra hjertet'  
af Gitte Lydom Brandenburg er nu på gaden, og det fejres 
med bogsignering hos Fanø Boghandel i Nordby.
Kig forbi og få en snak med forfatteren om gamle 
bageopskrifter, Fanø i gamle dage og bogudgivelser. 
Der er også mulighed for smagsprøver fra bogen. 
TILBUD: På dagen kan du købe bagebogen for kun 275 kr. 
Normalpris 345 kr. 

KOM TIL BOGSIGNERING  
HOS FANØ BOGHANDEL
Onsdag 21. december kl. 15-17

Forsinket byggeri 
af enorme 
varmevekslere 
på Esbjerg Havn 
koster forbrugerne 
hos Din Forsyning 
og dermed også  
Nordby Fjernvarme 
meget dyrt

Det ’brugte’ fjernvar-
mevand, som Nordby 
fjernvarme i dag sender 
retur til Esbjerg, har en 
gennemsnitstemperatur 
på 38 grader, fortæller 
driftschef Jens Madsen. 
Når der sendes for varmt 
vand tilbage, kan det 
sammenlignes med spild, 
forklarer han. Det har dog 
været for nedadgående i 
en årrække, især fordi 350 
forbrugere i de senere år 
har fået mere økonomiske 
fjernvarmeunits, der selv 
lukker for varmen, når 
temperaturen udenfor er 
mindst 20 grader C. 

Det er et lovkrav i mo-
derne byggeri. Alene i 
2022 er tabet blevet 1000 
gigajoule mindre. 

Spildet er dog stadig for 
højt. 

Så fra 1. januar 2023 vil 
den såkaldte motivations-
afgift til de forbrugere, 
der sender alt for varmt 
vand retur, blive ændret. 
Hvis der ikke er en for-
skel på mindst 20 grader 
på det fjernvarmevand, 
der kommer ind i huset 
og det, der forlader hu-
set, bliver man pålagt en 
afgift på 1 procent af sin 
regning for hver grad, 
man ligger fra målet. I 
dag er grænsen 15 grader. 
Afkøler man fra 1. januar 
kun sit vand med 15 gra-
der, og har man en årlig 
regning på 10.000 kroner, 
så bliver ekstraafgiften 
altså 500 kroner.

Man får til gengæld 
også en præmie på 1 pro-
cent for hver grad, hvis 
man afkøler vandet med 

over 30 grader. I dag er 
grænsen 27 grader. Kan 
man i 2023 komme op på 
en afkøling på 35 grader 
med en årlig regning på 
10.000 kroner, får man alt-
så en rabat på 500 kroner.

Nordby Fjernvarme har 
tidligere haft en ansat, der 
tog på rådgivningsbesøg 
hos kunder med meget 
dårlig afkøling, men det 
virkede ikke, fortæller 
formand Dorte Lund.

Har man ikke lige pen-
gene til en ny fjernvar-
meunit, kan man leje den 
af Nordby Fjernvarme til 
en meget fordelagtig pris. 
Køber man dem, kan de i 
nogle tilfælde være betalt 
på fem-seks år, har forret-
ningsfører Jørgen Christi-
an Jensen hørt fra enkelte 
forbrugere.

For lille nedkøling i Nordby

Fjernvarmen i Nordby går Fjernvarmen i Nordby går 
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