Nyhedsbrev
Velkommen til januar måneds nyhedsbrev fra Hadsund Bys Fjernvarmeværk a.m.b.a., hvor vi vil fortælle lidt
om baggrunden for de takstændringer, der træder i kraft pr. 1. april 2017.
Har du spørgsmål til ændringerne, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os på tlf. 98 57 16 32.
Endelig vil vi ønske dig og din familie et godt og lykkebringende nytår.
Med venlig hilsen
Hadsund Bys Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Nye takster pr. 1. april 2017
Som meddelt på generalforsamlingen den 21. september 2016 ændrer vi pr. 1. april 2017 taksterne. Dette
for at sikre mere stabilitet og balance i varmepriserne, og gøre dem mindre afhængige af vejret.
Ændringen vil ske som en regulering i forholdet mellem det faste og variable bidrag, der på din
varmeregning i dag er fordelt med cirka 25 % som faste bidrag (afhængig af bygningsareal) og 75 % som
variable bidrag (afhængig af varmeforbruget).
Denne fordeling er ikke længere hensigtsmæssig, da forholdet mellem de faste og variable udgifter i de
seneste år har udviklet sig sådan, at hele 63 % af værkets udgifter er faste.
Det betyder, at balancen mellem indtægter og udgifter er meget vejrafhængig. Når vintrene er milde, er vi
således nødsaget til at hæve prisen pr. MWh for at få samme indtjening til dækning af de faste udgifter.
For at sikre mere stabilitet og balance sænker vi derfor MWh prisen, mens vi øger den faste betaling. Den
nye fordeling vil være ca. 40 % som faste bidrag og 60 % som variable bidrag. Dette giver ikke fuldstændig
balance, men det vil sikre mere stabilitet omkring MWh prisen og dermed værkets økonomi.
Vi har forsøgt at lave den nye fordeling, så den påvirker den enkeltes varmepris mindst muligt. Det kan dog
ikke helt undgås, at ændringen vil påvirke din varmepris i mindre grad afhængig af dit nuværende
varmeforbrug og bygningsareal.

Nyt energisparebidrag
Samtidig indføres der også et nyt energisparebidrag. Bidraget indføres for at kunne realisere regeringens
krav om pålagte energibesparelser for forsyningsselskaber for derigennem at være med til at finansiere
energibesparelser i de danske hjem.

Vi har indtil nu kunnet realisere dette krav på egen hånd, primært ved at konvertere nye bygninger til
fjernvarme, lave servicebesøg hos jer forbrugere og sænke temperaturer i vores ledningsnet og
installationer. Dette bliver dog sværere og sværere at nå i mål med, efterhånden som de nævnte tiltag er
gennemført. Derfor er vi nødt at opkræve dette bidrag, som endnu ikke er endelig fastsat, da de politiske
forhandlinger ikke er afsluttet. Et forsigtigt skøn vil være, at du som forbruger skal betale 23 kr. * i
energisparebidrag pr. MWh, hvorfor vi har anført denne pris.
Her kan du se priserne før og efter den 1. april 2017:
Nuværende:
Variable bidrag:
MWh-pris:
NOx afgift pr. MWh
Energisparebidrag pr. MWh
Variabel bidrag i alt (kr./MWh):
Faste bidrag:
Fast abonnement:
Fast bidrag pr. m² fra 101 m² til 210 m²:
Fast bidrag pr. m² fra 211 m² til 320 m²:
Fast bidrag pr. m² fra 321 m²:
Målerleje:

Fra 1. april 2017:

558,01
6,99
0,00
565,00

448,01
6,99
*23,00
478,00

2.500,00
15,00
10,00
6,25
500,00

3.500,00
27,50
21,25
13,75
750,00

Priserne er inkl. moms.

Brug vores hjemmeside!
Husk at der på vores hjemmeside www.hdsfv.dk er der massevis af nyttige informationer og nemme
selvbetjeningsløsninger.
Du kan blandt meget andet:
-

Melde flytning

-

Få vejledning i aflæsning af varmemåler

-

Få adgang til E-forsyning (app til smartphone og tablet), så du løbende kan følge med i dit
varmeforbrug

-

Tilmelde dig SMS varsling ved driftsforstyrrelser

-

Se aktuel driftsstatus

-

Få gode råd om fjernvarme

Samtidig kan du på hjemmesiden også se en spændende video om værket, ligesom der er flotte billeder af
vores nye og store solvarmeanlæg. Så kig forbi!

