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Sønderborg Varme holder fjernvarmeprisen i ro.
De voldsomme prisstigninger på både gas og el kommer ikke til at påvirke varmeprisen hos
Sønderborg Varme, der slår fast, at prisen bliver holdt i ro det kommende år.
Bestyrelsen for Sønderborg Varme har netop godkendt budgettet for 2022, og har samtidig slået fast, at
fjernvarmepriserne ikke stiger det kommende år. Det står i kontrast til udmeldinger om fjernvarmepriserne
i 2022 fra andre selskaber.
Hele Europa oplever lige nu gas- og elpriser, der ligger langt over tidligere års niveauer, og det rammer
både private husholdninger og fjernvarmeselskaber, som bruger naturgas som primære brændsel til
opvarmning. Men det gælder altså ikke Sønderborg Varme.
- Vores fjernvarmepriser forbliver uændret i 2022, siger Direktør Erik Wolff fra Sønderborg Varme.
Det skyldes blandt andet, at Sønderborg Varme har en flerstrenget forsyningsstrategi med flere forskellige
brændselstyper til at producere varmen med, herunder energiudnyttelse af restaffald, sol og bæredygtig
biomasse, der ikke har set samme stigninger som el og gas. Og så producerer Sønderborg Varme både el og
varme. Med de stigende elpriser er der dermed også en stigende indtjening at hente på elproduktionen på
kraftvarmeværket, som udgør en modvægt til prisstigninger på andre områder.
- Vores strategi med at satse på flere forskellige energikilder og koble fjernvarmeområder sammen betyder,
at det bliver lettere at holde fjernvarmepriserne i ro. Og det er en strategi, som vi i Sønderborg Varme
arbejder videre med de kommende år, siger Direktør Erik Wolff.
Forbrugerne i Augustenborg slipper dog ikke helt for en påvirkning som følge af de høje energipriser. Det
betyder nemlig, at forskellen i driftsresultatet mellem Sønderborg og Augustenborg er blevet større end vi
forventede ved generalforsamlingerne. Derfor bliver det harmoniseringsbidrag, som forbrugerne i
Augustenborg skal betale i forbindelse med sammenlægningen også højere. Harmoniseringsbidraget er
beregnet til ca. 5.600 kr. for et standardhus på 130 m2.
- De høje energipriser betyder desværre harmoniseringsbidraget bliver ca. dobbelt så stort, i forhold til
hvad vi forventede i sommers, og derfor har bestyrelsen også besluttet at fordele det over 2 år, så
betalingen for et enkelt år kommer tættere på det forventede. Til gengæld kan forbrugerne i Augustenborg
så glæde sig over, at prisen for fjernvarmeforbruget bliver ca. 1.000 kr. lavere i 2022 i forhold til den pris,
man har betalt i 2021, slutter Direktør Erik Wolff.
Fra 3. januar 2022 kan man finde det opdaterede takstblad på www.sfjv.dk
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