Hvilken sikkerhed imod prisstigninger er der?

Haderslev Fjernvarme er et forbrugerejet selskab og er derfor underlagt en af Danmarks stærkeste forbrugerbeskyttelseslove; Varmeforsyningsloven.
Generelt for alle Haderslev Fjernvarmes tariffer (priser) er, at disse jf. Varmeforsyningsloven skal være
kostægte.
Kostægte betyder at alle udgifter og indtægter, der knytter sig til en aktivitet, skal være i balance eller med
andre ord, aktiviteten må ikke give underskud eller overskud.
Vi kan jf. ovenstående ikke give en garanti for at priserne ikke stiger i fremtiden. Grunden er interne og eksterne
forhold. Angående de interne forhold er det bestyrelsen, som alle selv er almindelige kunder hos Haderslev
Fjernvarme, der holder godt øje med at vi forvalter kundernes penge ordentligt samt at vi løbende udvikler og
effektiviserer vores produktion og distribution. Det har betydet, at Haderslev Fjernvarme de seneste to år har
ligget blandt de 10% billigst fjernvarmeselskaber i Danmark også selvom vi allerede har investeret massivt i
grøn og klimavenlig produktion, der i 2020 betød at 99,5% af produktionen var CO2-neutral.
Du er dog, som kunde hos Haderslev Fjernvarme, beskyttet mod profitrelaterede prisstigninger, da der hverken
er aktionærer eller andre ejere, som skal have en fortjeneste af vores produktion og distribution af fjernvarmen.
Udvidelsesplanerne betyder meget store investeringer, men jf. Varmeforsyningsloven må dette ikke betyde
højere priser for de eksisterende kunder. Det må imidlertid gerne give kunderne lavere priser, hvilket der kan
være udsigt til og hvilket er den grundlæggende tanke for udvidelsesplanerne.
Det er svært at spå, specielt om fremtiden (Storm P.) og her kommer også de eksterne forhold ind, hvorfor vi
ikke kan give en garanti mod prisstigninger. Udenfor Haderslev Fjernvarmes indflydelse er f.eks. pris- og/eller
afgiftsstigninger bestemt af leverandører eller Folketing eller nye krav fra myndigheder, som anviser bestemte
handlinger eller retningslinjer, vi som fjernvarmeselskab skal følge.
Når det så er sagt, vil vi til gengæld garantere, at vi fortsat vil gøre vores bedste for at være effektive, vedholdende passe på kundernes penge og samtidig levere et godt produkt og en service, der netop skal gøre
det attraktivt, at være kunde hos Haderslev Fjernvarme.
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