Nyhedsbrev

Fjernvarmeprisen stiger desværre den 1. januar 2023
Kære fjernvarmeforbruger
I en tid med stigende priser på alt fra smør til renter – og ikke mindst energi, må vi desværre meddele, at
prisen på fjernvarme også stiger i Toftlund.
Vi har ellers formået at holde en lav og stabil pris på fjernvarmen gennem mange år, men fakta er, at vi
forventer, at prisen på naturgas og elektricitet er højere i 2023 end i 2022. Da fjernvarmen bliver drevet
efter et hvile-i-sig-selv-princip, skal udgifter og indtægter balancere. Derfor bliver vi nødt til at varsle en
prisstigning fra 1. januar 2023.
Prisen stiger til 1.250 kr. pr. mWh. Det betyder, at et standardhus på 130 m2 med et forbrug på 18,1 mWh
skal betale 471 kr. mere om måneden.
Det svarer til en prisstigning på 27 % i forhold til prisen den 1. august 2022.
Det er udelukkende prisen på forbruget der stiger. De faste priser på abonnement og kvadratmeter bolig
ændres ikke.
Solfangere og dampvarmelager redder økonomien
I Toftlund kommer 45-50 % af fjernvarmen fra solfangere, der varmer dampvarmelaget op. Varmen fra
solfangerne har en stor betydning for, at vi har kunne holde prisstigningen nede på 33%, idet prisen på
naturgas, som vi også bruger i vores produktion, er mangedoblet.
I forhold til den kommende vinter, er vi glade for, at vi har en del varme i dampvarmelageret, som vi kan
bruge til vinter.
Bestyrelsen i Toftlund Fjernvarme arbejder på at få en ny varmekilde, så naturgassen kan udfases.
Du kan selv tage toppen af prisstigningen
Det er prisen på selve forbruget, der stiger. Derfor kan det også betale sig at spare på varmen. Jo mere, I
sparer på varmen, jo mindre naturgas forbruger vi.
Når du skruer blot én grad ned, sparer du ca. 5 % på forbruget. To grader ned sparer ca. 10 % og så videre.
Du kan se flere gode råd til at spare på varmen her. (Alternativ: Du kan se flere gode råd til at spare på
varmen på vores hjemmeside under Informationer og Gode råd.)

