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Fjernvarmekunder får billigere varme
I Hillerød har vi en billig varmepris sammenlignet med mange andre
fjernvarmeselskaber, og fra 2015 har Hillerød Forsyning indført en differentieret
varmepris. Det betyder, at prisen om sommeren bliver lavere end om vinteren. Begge
priser er billigere end sidste års varmepris.
Om sommeren bruger vi mindre varme end om vinteren, og derfor er behovet for at producere
en masse varme også mindre. I sommermånederne kan Hillerød Forsyning derfor dække
varmebehovet i kommunen med solvarme, overskudsvarme og billig biobaseret varme. Det
giver os en lav omkostning til varmeproduktion, og det skal komme fjernvarmekunderne til
gavn.
Derfor har Hillerød Forsyning fra 1. januar 2015 lavet en differentieret varmepris, så
fjernvarmekunden om sommeren (april-oktober) kommer til at betale 275 kr. pr. MWh, og om
vinteren (november-marts) betaler 425 kr. pr. MWh. Til sammenligning kostede varmen i 2014
460 kr. pr. MWh hele året.
I gennemsnit falder den variable varmepris med godt 16 %.
Lavere afgifter og gaspriser
Priserne på brændsel har udviklet sig positivt i den seneste tid, og afgifterne sættes ned i 2015.
På den baggrund og fordi Hillerød Varme har en overdækning fra tidligere, er det nu muligt at
sætte varmepriserne ned.
- Jeg er stolt af, at vi kan blive ved med at give vores fjernvarmekunder billig varme, og at vi
kan sænke prisen. Det viser, at Hillerød Forsynings medarbejdere er målrettede og fokuserede
på at levere billig fjernvarme til virksomhedens kunder. Vi har også fokus på den grønne profil,
og derfor har vi nu gjort det muligt at differentiere priserne efter årstiden, da vi stort set ikke
opvarmer med fossile brændstoffer om sommeren. Det giver vores kunder en bevidsthed om, at
grønt også kan være billigt, siger bestyrelsesformand, Louise Colding Sørensen.
I slutningen af året sætter Hillerød Forsyning et nyt biofyret kraftvarmeværk i drift, og på den
baggrund satser forsyningen på at kunne fastholde fjernvarmeprisen på det lave niveau.
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