
Varsel om prisændringer pr. 1. januar 2023 

Priserne på naturgas og el er på himmelflugt, og Holsted Varmeværk bliver også ramt af 

prisstigninger pr. 1. januar 2023. Varmeværket arbejder på at fremtidssikre varmeproduktionen 

i Holsted. 

Ingen i energibranchen går ram forbi, når det gælder prisstigninger. Verdenssituationen har 

resulteret i store prisstigninger på gas, og da vi hovedsageligt bruger gas til at producere varme, 

sætter vi prisen op fra den 1. januar 2023. Prisstigningen skyldes i overvejende grad Ruslands 

invasion af Ukraine, som har betydet prisstigninger på hele energimarkedet. 

• Den forbrugsafhængige pris pr. MWh varme stiger med 540 kr. inkl. moms. 

• Skulle gasprisen falde hen over vinteren kan prisstigningen godt vise sig at være mindre.         

• Prisstigningen svarer til en stigning på 60 % i forhold til prisen den 1. oktober 2022. 

• Gennemsnitsprisen for fjernvarmen i 2023 bliver på nuværende tidspunkt, med de udmeldte 

prisændringer:        Fast afgift og abonnement forbliver uændret.  

Variabel afgift bliver på kr. 1.440 kr./MWh incl. moms såfremt gasprisen    

ikke falder hen over vinteren. 

 For et standardhuset der er på 130 kvadratmeter og har et årligt forbrug til opvarmning og varmt 

brugsvand på 18,1 MWh betyder det at den årlige pris for et standardhus i 2023 bliver 30.326,50 

kr. pr. år. 

Du kan blive omfattet af indefrysningsordningen 

Prisstigningen betyder, at du er berettiget til at søge om henstand via Indefrysningsordningen, da 

vores årlige varmepris i 2023 overstiger grænsen på 26.000 kr. inkl. moms. Du skal være 

opmærksom på, at indefrysningen kun vil gælde for den del af din varmeregning der overstiger kr. 

26.000,00 i 2023 og som bliver opkrævet efter den 1. januar 2023.  

Ønsker du/I at gøre brug af ordningen bedes du/I henvende jer til varmeværket for yderligere info. 

Vores produktion af elektricitet bidrager positivt  

I forbindelse med varmeproduktionen kan vi også producere el, som vi sælger til elnettet, når 

priserne er høje.  

I 2022 har vi solgt for 4-5 mio. kr. strøm til elnettet. 

Planlægger udfasning af gas 

Allerede i uge 44 planlægger vi at tage vores nye elkedel i brug. Fordelen ved elkedlen er, at vi kan 

producere varme på elkedlen når priserne på strøm er lave. 

Derudover arbejder vi på et projekt med et flisanlæg, hvilket vil fremtidssikre vores 

varmeproduktion og gøre os uafhængig af gas.  

Du kan selv tage toppen af prisstigningen 

Det er kun prisen på selve forbruget, der stiger. Derfor kan det også betale sig at spare på varmen. 

Når du skruer blot én grad ned, sparer du ca. 5 % på forbruget. To grader ned sparer ca. 10 % og så 

videre. 


