
Vester Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a.                                           

 

Årsberetning  2019 – 2020 

 

Der har i året været afholdt 8 bestyrelsesmøder,  

et roligt og stille driftsår. 

Anlægget kører fortsat stabilt og godt. 

 

De nye målere har nu været i brug i et år. Installationen af de nye målere 

har den betydning, at der bliver lavet aflæsning flere gange om året. 

Vi forsøger at gennemføre 3-4 aflæsninger om året. Aflæsningerne fore- 

 tages rent praktisk ved, at man kører rundt i byen med en aflæsnings- 

enhed. 

 

Varmeværkets bygning – Renovering af el og loft forsøges lavet indenfor 

budget. 

 

Varmeværket har indgået databehandleraftale med DFF/EDB 

Bestyrelsen følger energiplanlægningen frem mod 2050 samt 

Jammerbugt Kommunes masterplan for fjernvarme. 

Varmeværkets forsikringspolicer: Løsøre, bygning samt erhvervs- 

og produktionsansvarsforsikring.- Alle er blevet fornyet. 

Kort over fjernvarmens ledningsnet er opdateret og lagt på varmeværkets 

Hjemmeside, Thvilum autoler. 

I april blev der indgået kontrakt på indkøb af træpiller for 2020-2021 til 



Kr. 1295,- pr. ton + moms. 

Produktion har været 3.995 Mwh          Salg 2.769 Mwh   

                     Pillekedel   3969 Mwh          Oliekedel  26 Mwh 

Indkøbt træpiller 883 ton og olie 2.514 l 

Ingen Investering, afdrag på lån.- Likviditeten må betegnes som god. 

 

Man kan bruge E-forsyning, hvor man kan se de aflæsninger, som er foretaget, 

og man kan selv lave overslag over sin årsopgørelse. På opkrævningen, som 

udsendes løbende, fremgår både forbrugernr. og kode, som skal bruges til E- 

forsyning. Man logger ind via https://eforsyning.dk. Her får man en liste  over 

alle tilsluttede værker. Vælg Vester Hjermitslev Varmeværk. Nu kan man logge 

ind enten med forbrugernr. eller selv oprette login ud fra sin mail. Herinde 

ligger de aflæsninger, som er foretaget, ligesom de dokumenter, som værket 

har up-loaded, altså budget, årsopgørelse og styringstabel, også findes her. 

 

Vi opfordrer alle forbrugerne til at aflæse måleren ved månedens udgang, og 

sammenligne med den fremsendte styringstabel, så der ikke kommer 

overraskelser, når årsopgørelsen modtages. Hvis forbruget udvikler sig 

anderledes end forventet, kan man få korrigeret sine beregninger og dermed 

sin aconto i løbet af året. 

 

Tak til vores hjælpere og samarbejdspartnere for et godt samarbejde i det 

Forløbne år. 

Kontakt varmeværket på vhj-varme@outlook.dk eller tlf. 51794630 onsdage 

Kl. 19 - 21 

https://eforsyning.dk/
mailto:vhj-varme@outlook.dk


 


