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Varsling af prisstigning pr. 1. januar 2023 ved Brøns Fjernvarme 
 

I forbindelse med de voldsomme prisstigninger på brændsel til varmeproduktion,  
varsles hermed en stigning i MWh-forbrugspris med virkning fra 1. januar 2023. 
 
Den varslede stigning vil være på 338 kr./MWh incl. moms. alene for jan./feb./marts 2023-kvartalet! 
Prisen er i dag 600 kr./MWh incl. moms, og vil så udgøre 938 kr. /MWh. incl. moms. 
Forventet pris til næste år (efter 1. april) vil være ca. 750 kr./MWh., 
GRUNDET NYLIG INDGÅET FLISLEVERINGSAFTALE FOR HELE NÆSTE ÅR! 
Da prisændringen medfører en aflæsning af målerstand, vil regningen med den ændrede enhedspris 
først blive udsendt i januar måned med betalingsfrist til 10. februar. 
Forbruger vil således få en måneds udsættelse med betaling i forhold til nuværende kvartalsopkrævning 
Prisstigning er ud fra en beregnet model fra et nyt budgetgrundlag. 
Set over hele regnskabsåret bliver det en gennemsnits-årspris på 750 kr./MWh. incl. moms. 
Ændringen betyder, at prisen på opvarmning af et standardhus på 130 m² med et forbrug på 18,1 MWh. 
om året, vil stige med 15 % - fra 14.863 kr. til 17.035 kr. ex. moms. (incl. moms fra 18.579 til 21.294 kr.) 

*Se yderligere informationer på vores hjemmeside. 

 
Da varme-/regnskabsåret løber frem til 31/3-2022 kan vi ikke vente med fremskrivning af det allerede 
nu kendte grundlag for prisen på varme. 
 

Samtidig er vi pligtige til atvarsle over for varmeaftagerne med et varsel på mindst 3 måneder- hvis/når 
der sker en prisstigning på over 10%- i følge varmeforsyningslovens § 21 stk. 4, som henviser til 
Forsyningstilsynets Vejledning nr. 9411 af 1/7-2020, hvoraf dette fremgår. 
 
Det betyder, at bestyrelsen skal have vedtaget en ny takst, som skal bekendtgøres for ALLE brugere 
senest den 30. september. 
 
Da vi i en periode i eftersommer/efterår har måtte indkøbe flis til dyrere pris, end den aftale vi nu har 
indgået, samt at vi har besluttet at indkøbe en ”sikkerhedsmængde” til eget lejet lager, er prisen havnet 
der, som vi nu har varslet. 
Den ny prissætning fordrer, at vi skal have vedtaget et nyt tilrettet BUDGET. 
Dette vil så medføre et nyt takstblad. 
Vores revisor indberetter de nye priser til Forsyningstilsynet – til gennemgang og godkendelse. 
I forbindelse med det ny tilrettede budget tager vi stilling til, om andre væsentlige punkter end FLIS-køb 
skal reguleres.Som eksempler kan nævnes gas-køb/el-salg /vedligeholdelse /el-køb /overførsler. 
 

Yderligere skal vi have aflæst alle målere den 31/12 for at få afregnet det faktiske forbrug i forhold til 
de 2 priser i regnskabsåret. 
 
Vi har valgt en beregningsmodel, der tager højde for ”graddage”. 
 

I forhold til graddage ligger månederne april -> december med 58 % af årsforbrug. 
Den nye pris, vi melder ud, vil så udgøre 42 % af årsforbrug i gennemsnit af hele året. 
Slutresultatet bør få den virkning for vore forbrugere, at årsresultatet ikke får efterregulerende 
konsekvenser i forhold til det anslåede forbrug. 
 

I hele denne sammenhæng holder vi de faste udgifter uændret.  
Ellers vil det få alt for stor forvirring hos forbrugerne og være meget sværere at administrere. 
 

 
 

Bestyrelsen 


