NYHEDSBREV DECEMBER 2021
NYE PRISER PR. 1. JANUAR 2022.
På vedhæftede prisblad kan du se de nye priser, som træder i kraft pr. 1. januar 2022. Som du plejer, betaler du
fjernvarme seks gange årligt med første aconto-rate den 1. februar 2022.
Din aconto dannes med baggrund i dit forbrug 2021. Både MWh- og vandforbrug i m3 aflæses ved årets
afslutning og fremgår i forbindelse med aconto-opkrævning via PBS eller lignende sidst i januar.
Vi vedhæfter prisblad for 2022, hvor du også på separat afkølingsskema kan se, hvad det betyder for din MWhpris, hvis du afkøler mere eller mindre end 300 C. For langt de fleste får det absolut minimal betydning, da man
også har betalt ekstra ved dårlig afkøling tidligere. Men afkøler du eksempelvis under 10 grader, vil du kunne
se det på varmeregningen – og afkøler du kun 4 grader, kører du så mange m3 vand igennem dit anlæg, at det
svarer til en fordobling af MWh prisen. Det gælder kun ganske få, som vi opfordrer til at få justeret og efterset
husets interne varmeinstallationer, så du og øvrige forbrugere får billigere varme. I de fleste tilfælde er det små
justeringer, som gør den store forskel.
Prisen på et såkaldt standardhus på 130 m2 og et forbrug på 18,1 MWh er steget fra kroner 9.230,- til kroner
14.565,- i 2022. Ikke så dramatisk, som vi frygtede, men det afhænger selvfølgelig af dit MWh- og
vandforbrug.
Generelt er de faste udgifter stort set uændrede, det er forbrugsafgiften, som i år er sammensat af MWh og antal
m3, som bærer prisstigningen. Naturgaspriser og elpriser er stadig på et rekordhøjt niveau med forventning om
en stigende tendens henover vintermånederne.
HVAD VI HAR GJORT FOR AT BEGRÆNSE PRISSTIGNINGERNE?
Vi ansøger om at få lov til at stille et træpillefyr op, som fra næste efterår/vinter kan erstatte det meste af den
varme, som vi lige nu producerer på naturgas til skyhøje priser. Investeringen i et træpillefyr vil med
nuværende naturgaspriser blive tjent hjem i løbet af få måneder. Vi skal dog ikke afskrive træpillefyret på få
måneder, men formodentlig over 20 år.
Herudover går vi som tidligere nævnt pr. 1. januar over til at sælge el på spotmarkedet, hvor der i perioder er
meget høje elpriser. Det betyder, at vi kan starte gasmotorerne op i perioder og producere billigere varme.
Summa summarum, vi håber, at tingene bliver normale igen. Men alt tyder på, at 2022 bliver et vanskeligt år,
hvor vi tilpasser os den nye virkelighed – og forhåbentlig er tilbage i 2023 med ”normale” priser.
HVORDAN GIK DET I 2021?
I skrivende stund ser det ud til, at vi kommer ud af 2021 uden underskud. De første 10 måneder gav på grund af
en særdeles effektiv varmepumpe et pænt overskud. Det overskud ”spises” på grund af voldsomme naturgasog elpriser op i november og december. Men trods alt positivt, at vi formodentlig ikke skal indregne et
underskud i priserne for 2022.

eFORSYNING –NU MED 24 TIMERS AFLÆSNING
Som tidligere nævnt kan du se afkøling og forbrug på eForsyning – og i løbet af kort tid opdateres den
DAGLIGT. Her kan du løbende følge dit forbrug.
Du kan downloade appen eForsyning her på hjemmesiden – eller hvor du normalt henter apps. Du skal bruge et
6-cifret forbrugsnummer og en 4-cifret kode. Dem kan du finde på eksempelvis din PBS-opkrævning. Er den
der ikke, venligst kontakt os, da der nogle gange kan være problemer på grund af de kære GDPR regler.
Nedenfor et eksempel på afkøling, som er en af flere informationer, du kan se i appen.

Næste NYHEDSBREV på hjemmesiden er klar februar 2022.
Tak for din opmærksomhed.
Med venlig hilsen
Thorsø Fjernvarmeværk a.m.b.a.
Kurt Andreassen
Formand

