Våbensted 220321
Prisen for et standardhus på 130 m2 med et forbrug på 18,1 mwh.
Varmeprisen for hele kalenderåret 2021 før prisstigningen den 1-5-2021.
Våbensted:
Fastafgift

130 m2 x 46,25 kr.

6.012,50 kr.

Forbrugsafgift

18,1 mwh. x 539,88 kr.

9.771,83 kr.

Målerleje

475,00 kr.

IALT

16.259,33 kr.

Fordelt på 6 a` conto indbetalinger a`2.709,89 kr.

Prisen for et standardhus på 130 m2 med et forbrug på 18,1 mwh. incl. prisstigningen pr. den 1-05-21
Prisen for fjernvarme for perioden 1-1 – 21 —30-04-2021

Våbensted:
Fastafgift for 4 mdr.
Forbrugsafgift for 49,7 % af graddagene =

46,25 kr. pr. m2
9 mwh. a` 539,88 kr.

Målerleje

2.004,16 kr.
4.858,92 kr.
158,40 kr.

I ALT for perioden

7.021,48 kr.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Prisen for fjernvarme for perioden 1-05-21—31-12-21
Våbensted:
Fastafgift for 8 mdr.
Forbrugsafgift for 50,3 % af graddagene =

21,25 kr. pr. m2
9,1 mwh. a` 853,63 kr.

Målerleje

1.841,68 kr.
7.768,03 kr.
316,80 kr.

I ALT for perioden

9.926,51 kr.

Prisen for fjernvarme for perioden 1-1-21--31-12 -21 er i alt
inkl.. den merpris fra REFA / MSK som vi er vidende om PT.

16.947,99 kr.

Vores kontrakt med Refa blev opsagt den 20. december og vores kostpris for købt varme hos Refa blev
ændret den 8. januar 2021 fra 339,84 kr. pr. mwh. til en ny a` conto pris på 512,50 kr. pr. mwh., vi varslede
derfor den 28 01-2021 en prisstigning for vores MWH varmepris som træder i kraft den 1-05-2021.

Våbensted.220321

A` conto afregningen for varmeåret 2021 med de nye priser fra Refa.
Den oprindelige pris for et standardhus på 130 m2 var 16.259,33 kr. fordelt på 6 rater a` 2.709,89 kr.
Den nye pris for et standardhus på 130 m2 er nu incl. prisstigningen fra Refa 16.947,99 kr.
Betalingen fordeles på 6 rater således:
For rate 1 og 2 er der opkrævet den oprindelige rate a ` 2.709,89kr. = 2x 2.709,89 kr. i alt
5.519,78 kr.
For rate 3. 4. 5. 6. opkræves de nye priser incl. prisstigningen på 5,4 % a` 2.857,05 kr. = 2.857,05 x 4 ialt 11.428,20 kr.
I alt for de 6 rater: 16.947,98 kr.
Stigningen for hele kalenderåret 2021 udgør ca. 4 % i forhold til oprindeligt budget.

