Skagen Varmeværk a.m.b.a.
Prisjustering pr. 01.07.2022
Som vi tidligere har skrevet til alle vore forbrugere, er vi desværre nødsaget til at justere prisen på
MWh fra kr. 400,- til 650,- pr. MWh inkl. moms (se brev af 20. maj nedenfor)
Vi skrev også, at du sammen med aconto opkrævningen i august, ville modtage et revideret
budget.
Vi har IKKE dannet nyt budget, da der ikke er ændret på det budgetterede energiforbrug.
Stigningen er reguleret i de sidste 2 rater, som forfalder 01.08 og 01.11.
Det betyder så også, at du stadig kan regne med det budgetterede energiforbrug, der står på det
tidligere udsendte budget samt på styringstabellen.
Du kan finde din nye rate i e-forsyning efter d. 06.07.2022.
Har du spørgsmål, eller ønsker du at indgå en betalingsordning, er du velkommen til at kontakte os
på tlf. 98 44 17 66.

Forbrugere
Skagen Varmeværk

Skagen den 20. maj 2022

Vedr.: Varsling omkring prisstigninger, gældende fra 1. juli 2022

Skagen Varmeværk varsler prisstigninger, gældende fra 1. juli 2022.

På grund af stigende energipriser må vi desværre varsle stigning i fjernvarmeprisen pr. 1. juli
2022.
Krigen i Ukraine har markant ændret de prognoser, vi lagde budget efter i slutningen af 2021. Vi
må derfor forhøje den variable del af varmeprisen.
Prisstigningen vedrører den variable energipris i prisbladet. Denne stiger fra kr. 400/MWh til kr. 650/MWh.
Øvrige takster forbliver på nuværende niveau.
For en standardlejlighed (forbrug 15,0 MWh, størrelse 75 m2) betyder dette en gennemsnitlig årlig
prisstigning for 2022 på kr. 1.560 hvilket svarer til en prisstigning på 16 %.
For et standardhus (forbrug 18,1 MWh, størrelse 130 m2) betyder dette en gennemsnitlig årlig prisstigning
for 2022 på kr. 1.914 hvilket svarer til en prisstigning på 15 %.
Oversigt forbrugsafgifter:
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Skagen Varmeværk a.m.b.a.
1. januar - 30. juni 2022, kr. 400/MWh.
1. juli – 31. december 2022, kr. 650/MWh

2022 har energimæssigt indtil nu været et turbulent år på mange områder, hvorfor vi løbende
holder øje med udviklingen på naturgas og på el.
Skagen Varmeværk har en forventning om, at prisniveauet på energi vil falde igen. Såfremt, eller når dette
sker, reduceres varmeprisen efterfølgende.
Endelig takstblad for 2022 offentliggøres på hjemmesiden den 25. maj.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Skagen Varmeværk
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