NYHEDSBREV JANUAR 2022
VARSEL OM EVENTUELLE NYE PRISER PR. 5. APRIL 2022.
Som du sikkert har hørt om i dagspressen, har der i december været perioder, hvor naturgas- og elpriser har sat flere
kedelige rekorder og nået højder, som ingen havde forestillet sig. Heldigvis kan det også gå den anden vej, og det
varme vejr i slutningen af december og starten af januar har fået priserne ned på et stadig meget højt, men dog
lavere niveau. En anden god nyhed er også, at du har haft meget lave priser i hele 2021, og vi forventer i skrivende
stund, at vi har holdt budgettet for 2021. Uden underskud.
Men vinteren vender sikkert tilbage og dermed formodentlig højere priser. Vi har i vores budget for 2022 indregnet
priser, som minder meget om priserne i december 2021, så vi er forberedt på fortsat høje priser. Vi koncentrerer os
om perioden januar, februar, marts og april, hvor vi producerer billig varme på varmepumpen og dyr varme på den
naturgas, som vi er nødt til at bruge, når varmepumpen ikke slår til. Vi begynder herudover IGEN at anvende
biogas, når det er muligt, da vi pr. 1. januar kan sælge el på spotmarkedet og dermed starte vores gasmotorer op,
når elpriserne er høje, og naturgaspriserne samtidig ikke er alt for høje. Det er teknisk, men understreger, at vi nu
har yderligere et håndtag, som kan hjælpe med at holde priserne nede.
Når vi kommer hen i april/maj, tager varmepumpen over 100 procent, og vi kommer ikke til at bruge naturgas eller
biogas før til oktober, og til den tid forventer vi at have et træpillefyr installeret, som kan producere varme. Med
lidt held er priserne inden da blevet normale på gas- og elmarkedet.
Vi tror stadig, at tingene langsomt vender tilbage til normale tilstande, spørgsmålet er bare hvornår. Indtil da
forsøger vi at gardere os med etablering af træpillefyr og salg af el på det såkaldte spotmarked.
Vi ønsker også at gardere os mod voldsomme prisstigninger ved at varsle nye priser pr. 5. april 2022. Vi håber
ikke, at priserne bliver aktuelle, men vi er nødt til at sikre os, at vi kan betale naturgasregningerne, hvis der kommer
en ny eksplosion i priserne i januar og februar. Det ved vi meget mere om senest den 15. marts, hvor du på vores
hjemmeside www.thorsoefjernvarme.dk kan se, om de varslede priser træder i kraft. Det håber og tror vi ikke, og i
så fald vil du fortsætte med at betale det aconto bidrag, som du opkræves pr. 1. februar. Træder den varslede
stigning i kraft, bliver den nye MWh pris kr. 663,25, svarende til ekstra kr. 187,50 inklusive moms pr. MWh på de
5 sidste afregninger i 2022, første gang 5. april. Abonnementsbidrag, effektbidrag og m3 vandforbrug fastholdes
uændret.
For et standardhus på 130 m2 med et årsforbrug på 18,1 MWh er det kr. 2.827,50 ekstra i 2022.
Du kan se tarifbladet på hjemmesiden eller få det udleveret på værket.
Men, som sagt, du hører fra os senest 15. marts på www.thorsoefjernvarme.dk.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Thorsø Fjernvarmeværk a.m.b.a.

