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Så begyndte 
Andreas’ 
rejse i  
rummet
 Indblik DB2 s. 4-5 

Åbent Hus  
19.-20. september 

Du kan stadig nå at 
få din ejendom med.

Ring nu på 

tlf.: 59 51 56 00
du ringer, 

home springer...

En hel weekend med åbne døre hos               , Bredgade 45  4400 Kalundborg  www.home.dk
Sæt din bolig til salg nu.

Iben C. Nielsen
Indehaver, ejendomsmægler og valuar

AFGIFT: Varmt vand 
koster. Og hvis 
returvandet fra 
den fjernvarme, du 
modtager, ikke er 
afkølet godt nok, 
kan det koste dyrt.

Af Bjarne Robdrup

HØNG: Fra 1. september 
følger Høng Varmeværk i 
kølvandet på Kalundborg 
Forsyning og indfører den 

såkaldte incitamentsta-
rif, som oversat til mere 
mundret dansk betyder af-
kølingsafgift.

Afgiften forventes at til-
føre varmeværket mellem 
300.000 og 400.000 kroner 
ekstra, og henved 300 for-
brugere ud af de 1885, der be-
tjenes af Høng Varmeværk, 
forventes at blive berørt.

- De fleste af dem dog ikke 
i et omfang, hvor det er al-
vorligt. Vi taler om en ekstra 
udgift på op mod 200 kroner 
pr. år for de fleste, og det 
ekstra beløb udlignes i vid 

udstrækning af, at de nye 
indtægter vil sænke den 
generelle varmepris, siger 
driftsleder Henrik Rohde.

Det kræver moderne må-
lere at indføre og beregne 
afkølingsafgiften, der kan 
antage meget forskellige for-
mer fra varmeværk til var-
meværk. Der kan også være 
forskel på kravet til, hvor 
mange grader vandet skal 
afkøles med. 

I Kalundborg skal instal-
lationen i gennemsnit pr. 
år kunne afkøle fjernvar-
mevandet mindst 40 grader 

- og om vinteren helst mere, 
fordi vi bruger meget varme 
til opvarmning. 

I Høng skal fjernvar-
mevandet afkøles således, 
»at gennemsnitsafkølin-
gen over en forbrugsperi-
ode, ved en gennemsnitlig 
fremløbstemperatur på 70 
grader, ikke er mindre end 
35 grader, og at returtempe-
raturen ikke overstiger 35 
grader«. 

Driftsleder i Høng Henrik 
Rohde siger, at forbrugerne 
først til næste år vil kunne 
aflæse, om afkølingen hos 

den enkelte forbruger er god 
nok.

Såkaldt enstregede anlæg 
er i sig selv dyrere for for-
brugeren, og afstand til vær-
ket kan også spille ind.

- Men afstanden til værket 
kompenseres med lempeli-
gere vilkår på betingelser-
ne, siger Henrik Rohde.

Høng Varmeværks besty-
relse har netop besluttet, at 
både den nuværende (lave) 
variable varmepris på 568,75 
kroner pr. MWh inkl. moms 
og de nuværende faste rum-
afgifter fastholdes uændret.

Varmt vand koster bøder

DRØSSELBJERG: Ingen ved 
så meget om de godt 3000 al-
lierede flyvere, som under 2. 
Verdenskrig blev skudt ned 
over dansk territorium, som 
Anders Straarup, pensione-
ret lærer og officer af reser-
ven. I går holdt han foredrag 
på Kalundborg Museum. 

Forinden mødte han lo-
kalhistorikeren Helge Chri-
stiansen (tv.) fra Bildsø - så 
at sige på åstedet. Nemlig 
det sted på Drøsselbjerg 
Strand, hvor en mindesten 
markerer, at her blev et en-
gelsk Halifax-bombefly med 
otte besætningsmedlemmer 
skudt ned i april 1943.
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Her døde 
otte  
engelske 
flyvere

Foto: Mie Neel

Foto: Shamil Zhumatov/Scanpix

Ingen  
forsoning på 
veterantog- 
møde
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RUC’ere  
skal løse 
Statoil- 
problemer
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Råbende 
køben- 
havnere i  
mølledebat
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