GRENAA VARMEVÆRK – Nyhedsbrev maj 2020

Følg os på Facebook. Her får du
bl.a. information om driftsforstyrrelser, hverdagshistorier og
gode råd om din fjernvarme.

Motivationstarif
Grenaa Varmeværk indførte pr. 01.01.2020 motivationstarif, som erstattede afkølingstraffen.
Motivationstariffen har vi kunnet indføre, efter at vi har fået fjernaflæsning af målerne. Dermed
kan vi få mange forskellige målertal ind i vores system.
Vi har lavet en kort opfølgning efter de første 5 måneder med den nye afregningsmetode.
Ud af vores flytteopgørelser kan vi se at 29 % af opgørelserne munder ud i et fradrag til
fraflytteren. 27 % får et tillæg. Procentdelen af flytteopgørelser med tillæg er steget i forhold til
samme periode i 2019. Men de kan ikke umiddelbart sammenlignes, da beregningsmetoderne
er for forskellige.
Grenaa Varmeværk tilbyder servicebesøg, hvor vi hjælper med råd om, hvordan man får en
lavere returtemperatur (se mere længere nede i nyhedsbrevet).
Du kan læse mere om eForsyning, som kan hjælpe dig med at får overblik over dit
varmeforbrug, samt mere om motivationstariffen i linket herunder.

Læs mere her.

Varmepumpeanlægget
Grenaa Varmeværk opfører et varmepumpeanlæg. Tidsplanen overholdes og vi forventer, at
anlægget kan testkøres fra uge 26.
Du kan følge med i udviklingen herunder.

Læs mere her.

Servicebesøg

I denne tid med corona/Covid-19 passer Grenaa Varmeværk på dig og vores medarbejdere.
Da vi stadig gerne vil give råd og vejledning til vores forbrugere, så vi sammen får en bedre
varmeudnyttelse til gavn for dig, varmeværket og miljøet, har vi indført online
servicebesøg.
Du ringer til Grenaa Varmeværk i vores åbningstid og aftaler et servicebesøg. På det aftalte
tidspunkt vil vores serviceteknikere ringe dig op via facetime og gennemgå servicebesøget
herigennem.

Gode spareråd
Hvad kan du selv gøre for din varmeøkonomi ?
Det varme vand

Indstil temperaturen på det varme brugsvand til 50-55°C. Ved højere temperaturer øges
risikoen for kalkdannelser, og ved lavere temperaturer øges risikoen for bakterievækst.

Læs mere her.

Distribution og varmetal april
måned 2020
Læs mere om denne måneds
distribution/varmetal

