
 

 

 

 

 

 

 

Varsling af forhøjelse af varmeprisen  

 

Kære Forbrugere 

Som mange nok har erfaret på deres elregning, og igennem diverse medier, er prisen på el 

steget markant det sidste års tid. Sammen med elpriserne, stiger også prisen på alle andre 

energikilder herunder prisen på træflis og træpiller. Dette får selvfølgelig også indflydelse på 

de priser vi i Føns nærvarme kan producere varme for.  

Med etableringen af varmepumper er vi fleksible i forhold til produktionsmetoder, vi kan skifte 

imellem varmepumperne og produktion på vores kedler, så vi til enhver tid producerer varme 

på den mest rentable måde. Hver uge udregner vi prisen på produktionen fra varmepumperne, 

og indstiller herefter balancen imellem pumperne og kedlerne. 

I forhold til ”Vejledning om varslingsregler efter varmeforsyningsloven”1 er vi forpligtet til at, 

indmelde et budget til Energitilsynet, justere vores priser herefter og varsle en prisstigning 3 

måneder før denne træder i kraft.  

Til at beregne den nye pris, har vi taget udgangspunkt i, hvad vi har kunnet finde af 

prisprognoser, og forsøgt at lægge et realistisk budget. Vi har valgt at lægge de øgede priser 

på varmeprisen, for på den måde at holde den faste kvadratmeterpris i ro. Med denne varsling 

vi du/I se stigningen på jeres næste a conto opkrævning for 2. kvartal 2022.  

Prisen pr. forbrugt megawatt-time stiger fra kr. 830,- til kr. 1.076,-.  

I samarbejde med vores leverandør af brændsel, Biosupply, afsøger vi konstant markedet for 

de mest optimale brændsler for vores kedler. I forhold til vores elforbrug, vil vi også afsøge 

muligheden for mere fordelagtige prisaftaler.  

Har du/I spørgsmål til ovenstående er du/I velkommen til at kontakte formand Ole Back på 

telefonnummer 51560852. 

Med ønsket om et godt nytår 

Bestyrelsen i Føns Nærvarme 

 
1 https://www.retsinformation.dk/api/pdf/215665  
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