
Stigende energipriser rammer nu også priserne på flis og dermed varmeprisen for andelshavere 
hos Assens Fjernvarme. 

Som tidligere skrevet står vi hos Assens Fjernvarme i en god situation med et effektivt flisfyret 
kedelanlæg, og en god økonomi. Dette har sikret, at vi indtil nu har kunne levere varme til en 
fornuftig pris. 

Men vi går desværre ikke fri af den energikrise, der for øjeblikket raser over hele Europa.  

Krisen har medført, at de store kraftvarmeværker ikke længere kan få flis fra Østeuropa og 
Rusland. Samtidig sker der overalt i Danmark en omlægning fra dyre gasfyrede anlæg til anlæg der 
fyrer med bl.a. træflis. Dette har betydet en kæmpe efterspørgsel efter dansk skovflis, som er det 
brændsel vi anvender i Assens.  

Da det så ovenikøbet er blevet en del dyrere for vores leverandører at producere flisen og 
transportere den, har vi måtte acceptere en prisstigning på flisen allerede fra i år.  

Prisstigningen har betydet, at vi i dette budgetår er presset på økonomien. Men i samarbejde med 
vores revisor har vi vurderet, at vi kan stå igennem resten af året uden at hæve varmeprisen.  

Til gengæld ser vi næste år ind i yderligere prisstigninger på flisen.  

Da elpriser også er steget meget voldsomt og der er generel inflation på alle andre omkostninger, 
vil det for varmeåret 2023, være nødvendigt at hæve varmeprisen. 

Derfor må vi desværre varsle en ændring i varmeprisen fra nuværende 462,50 kr./MWh til 
forventet 675,00 kr./MWh. Prisstigningen vil træde i kraft fra 01.01.2023. 

For en standard forbruger vil denne prisstigning medføre følgende merudgift til fjernvarme i 2023 
(priser er inkl. moms): 

 Standardhus på 130 m2 (forbrug 18,1 MWh/år): 3.846 kr./år eller 321 kr./mdr. 

 Standard lejlighed på 75 m2 (forbrug 15 MWh/år): 3.188 kr./år eller 266 kr./mdr.  

Vi har ikke mulighed for at få bekræftet næste års flispriser fra vores leverandører før i slutningen 
af dette år. Derfor er ovenstående varslede prisstigninger den bedste vurdering vi kan give på 
nuværende tidspunkt. 

Vi håber der er forståelse for denne nødvendige prisstigning, og ser frem til mere normale 
tilstande, hvor priserne forhåbentlig kommer tilbage i et lavere niveau igen. 
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