Dronninglund den 22. september 2022
Kære forbruger ved Dronninglund Fjernvarme
Desværre må Dronninglund Fjernvarme Am.b.A. endnu engang varsle stigninger på prisen for
fjernvarme.
Bemærk venligst, at der hermed varsles prisændring både pr. 1. november 2022 og også pr. 1.
januar 2023.
I forbindelse med den voldsomt store prisstigning 1. april 2022 havde vi håbet, at energimarkedet
kunne finde et roligt niveau, men tværtimod har vi lige siden set fortsat kraftige stigninger på både
el- og naturgaspriserne. Energimarkedet i hele Europa er gået fuldstændigt amok, så prognoserne
for fremtiden ser desværre ikke alt for gode ud for øjeblikket.
Ved udgangen af andet kvartal 2022 kunne vi konstatere, at det beløb der var afsat i budgettet til
energiindkøb for hele året var opbrugt på nær ca. 500.000 kr. Dette skyldes udelukkende de
kraftige prisstigninger på el til varmepumpen og gas til kedlerne.
Lidt lyspunkter er der dog, idet solfangeranlægget har produceret perfekt gennem hele sommeren
og lageret er nu fyldt op med overskydende solvarme. Dette har betydet, at der ikke har været
behov for hverken at købe naturgas eller el til varmepumpen i juni og hele tredje kvartal.
Da der ikke længere er luft i budgettet til indkøb af energi til at sikre varmeproduktionen når
solvarmelageret er tømt, vil vi komme ud af regnskabsåret med et underskud svarende til
energiindkøbet i fjerde kvartal. Med de nuværende priser forventes underskuddet at blive omkring
10 millioner kr..
Da vi ikke kan hæve prisen til at dække dette underskud uden et varsel på 3 måneder, har
bestyrelsen valgt som en start, at hæve prisen med 10% dog maks 100 kr./MWh pr. måned med
virkning fra den 1. november 2022. Denne prisstigning er tilladt med 1 måneds varsel.
Vi skal samtidig huske på, at vi kom ud af 2021 med et underskud på 10 millioner kr.. Dette
underskud er delt ud over fire år. Ved årsskiftet 22/23 resterer der derfor 7,5 millioner kr. fra 2021
underskuddet.
Prisstigning for “Energiforbrug” og “Fast afgift pr. m2 boligareal” fremgår af oversigten nedenfor:
Prisstigning “Energiforbrug” - oversigt:
1. 1. januar til 31. marts 2022

kr. 812,50/MWh incl. moms

2. 1. april til 31. oktober 2022

kr. 1057,50/MWh incl.moms

3. 1. november til 31. december 2022

kr. 1123,75/MWh incl. moms

4. 1. januar 2023

kr. 1708,25/MWh incl. moms

Prisstigning fast afgift pr. m2 boligareal oversigt:
1.

1. januar 2022

kr. 23,75/m2 incl. moms

2. 1. januar 2023

kr. 38,75/m2 incl. moms

Prisforskel pr. 1. november 2022
For en standardlejlighed (forbrug 15,0MWh, størrelse 75m2) betyder dette en årlig prisstigning på
kr. 993,72 eller kr. 82,81 pr. måned, hvilket svarer til en årlig prisstigning på 6,3%.
For et standardhus (forbrug 18,1MWh, størrelse 130m2) betyder dette en årlig prisstigning på kr.
1.192,56 eller kr. 99,38 pr. måned, hvilket svarer til en årlig prisstigning på 6,3%.
Takstblad pr. 1. november 2022 er offentliggjort på Dronninglund Fjernvarmes hjemmeside.
Dronninglund Fjernvarme foretager måleraflæsning den 31. Oktober 2022, hvorefter forbruget for
november og december måned afregnes til kr. 1123,75/MWh. Dette opkræves med raten for
november, som har forfald den 1. november 2022. Der skal derfor forventes en højere ratebetaling.
Prisvarsling pr. 1. januar 2023:
Samtidig hermed varsles som nævnt ovenfor prisændringer pr. 1. januar 2023. Begrundelsen for
prisændringerne er den samme som nævnt ovenfor, stigning i energipriserne, men også grundet
det oparbejdede underskud.
Prisen vedrørende den variable takst “Energiforbrug” stiger fra kr. 1123,75 incl. moms til kr.
1708,25 incl. moms.
Prisen vedrørende “Fast afgift m2 efter BBR” stiger fra kr. 23,75/m2 incl moms til kr. 38,75 incl.
moms.

Prisforskel pr. 1. januar 2023
For en standardlejlighed (forbrug 15,0MWh, størrelse 75m2) betyder dette en årlig prisstigning på
kr. 9.892,50 eller kr. 824,38 pr. måned, hvilket svarer til en årlig prisstigning på 52,0%.
For et standardhus (forbrug 18,1MWh, størrelse 130m2) betyder dette en årlig prisstigning på kr.
12.529,45 eller kr. 1.044,12 pr. måned, hvilket svarer til en årlig prisstigning på 52,6%.
Takstblad pr. 1. januar 2023 er ligeledes offentliggjort på Dronninglund Fjernvarmes hjemmeside.
Endelig varsles ændring i antallet af ratebetalinger fra 5 rater årlig til 10 rater årligt med virkning fra
1. januar 2023.
Raterne forfalder i 2023:
1. januar, 1. februar, 1. marts, 1. april, 1. maj, 1. juni, 1. august, 1. september, 1. oktober, 1.
november.
Bestyrelsen vil følge udviklingen på energimarkedet tæt og håber, at markedet snart falder tilbage
til mere normale tilstand, så disse massive prisforhøjelser kan reduceres betydeligt til gavn for os
alle.
Med venlig hilsen
P.b.v
Svend Bøgh
Bestyrelsesformand
Dronninglund Fjernvarme

