Varsel om prisstigning.

Da vi i oktober satte MWh prisen op med kr. 25 inkl. moms, orienterede vi også om projektet med
varmepumpe og det er sat i gang. Varmepumpen forventes at være færdig ved udgangen af juli 2022.
Gasprisen og elpriserne er stadig meget høje, hvilket desværre gør det nødvendigt at hæve prisen igen for
at dække udgifterne til naturgassen.
Vi har valgt at hæve den faste afgift, da varmepumpen giver nye faste udgifter, primært i form af
afbetalinger på lån. Til gengæld vil varmepumpen give mulighed for, at vi kan producere varmen billigere,
særligt i timer med lave elpriser.
Vi vil hæve prisen med kr. 1.437,50 inkl. moms på den faste afgift pr. år og MWh prisen med kr. 82,50 inkl.
moms. For et standardhus på 130 m2 med et forbrug på 18,1 MWh vil det være en stigning på kr. 2.345
inkl. moms pr. år.
Prisstigningen sker pr. 1. marts, men da vi systemmæssigt ikke kan ændre prisen før vi har en aflæsning af
målerne pr. 28. februar, vil den annoncerede prisændring først få effekt med rate 3 der opkræves 1. april
2022.
Vi følger stadig situationen med el og gaspriserne tæt. Vi håber de falder tilbage på et mere normalt niveau
snart, så vi kan sætte prisen ned, men det kan også blive nødvendigt at sætte prisen yderligere op, hvis det
går den anden vej.

Husk at tilmelde dig på www.mejlbyfjernvarme.dk så får du besked når der er nyheder.
Du kan følge forbruget ved at gå på www.mejlbyfjernvarme.dk
•
•
•

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Klik øverst i højre hjørne på ”Min Side”.
Indtast dit forbrugernummer samt 4-cifret kode som fremgår af dit
varmeregnskab.
Her kan du vælge ”Mit forbrug” og se enten forbruget pr. måned
eller pr. år. Når du holder musen på grafen, får du både vist det
forventede forbrug samt det reelle forbrug.

