Nyhedsbrev Varmepris 2023
August 2022.
Varmepris 2022
I oktober 2021 indgik vi en aftale om fast pris på varme for 2022 på 910 kr. per MWh. Det har samtidig
betydet et bidrag til Fast Regnskab på 7.500 kr. per husstand.
Det har vist sig at være en god aftale, da prisen i mellemtiden er steget meget voldsomt.
Forudsætninger for prisfastsættelse
Nu står vi imidlertid overfor at skulle fastsætte prisen for 2023, og som alle ved, er verden en helt anden
end sidste år.
Vi har altid indgået aftaler om priser for et år ad gangen, men som det ser ud dette efterår, er det muligt, at
vi må vælge en anden strategi og eksempelvis indgå aftale kvartalsvis. Hvis det bliver tilfældet, vil
budgetterne for den enkelte husejer blive justeret hvert kvartal. Vi vil naturligvis kun vælge denne løsning,
hvis vi sammen med vores rådgivere ser en stor sandsynlighed for prisfald i løbet af året.
Varmepris 2023
Som det fremgår ovenfor, har vi endnu ikke fastsat prisen for 2023. Imidlertid har vi sammen med vores
rådgiver og E.ON foretaget en beregning af vores varmepris, med udgangspunkt i den gaspris, som man kan
indgå en kontrakt på netop nu for hele 2023.
Resultatet er, at prisen per MWh – som er prisen for det faktiske forbrug i hver husstand – vil stige fra de
nuværende 910 kr. til 2.665 kr. I gennemsnit brugte en husstand i Rønneholtparken 12,1 MWh i 2021. Det
betyder en stigning fra 11.011 kr. til 32.247 kr. Forbruget er naturligvis afhængigt af vejret og den enkelte
husstands eventuelle spare foranstaltninger.
Samtidig vil det være nødvendigt at hæve bidraget til Fast Regnskab, da udgifterne til rørtab og produktion
også påvirkes af varmeprisen. Her vil stigningen formodentlig være fra 7.500 kr. til omkring 12.000 kr.
Det skal understreges, at disse priser er en prognose baseret på situationen i midten af august, og vi vil
naturligvis gøre vores yderste, for at forsøge at opnå bedre priser.
Følg med i jeres forbrug
Man kan løbende følge sit forbrug af varme ved at aflæse varmemåleren i kælderen, og samtidig bliver det
månedlige forbrug aflæst og gjort tilgængeligt i eForbrug på Min Side på vores hjemmeside.
Varmecheck
Vi har tilmeldt vores varmeværk til Energistyrelsen med henblik på, at vores medlemmer kan få
varmecheck, og den er da også kommet til dem, der opfylder kriterierne for tildeling.
Det kan jo være fristende at bruge pengene i efterårsferien eller lignende, men sørg for at lægge dem til
side, så de kan afhjælpe situationen til næste år.

