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Stigende naturgaspriser kan give dyrere varme i dele af Nykøbing 

Morsø Varme A/S varsler prisstigninger på 100 % fra næste år – men prisen kan dog nå at 

falde til et lavere niveau inden 

 

Prisen på energi har været konstant stigende gennem det seneste år, og en lang række 

varmeselskaber melder i disse dage markante prisstigninger ud til deres kunder. Morsø Varme A/S 

er ingen undtagelse. 

Voldsomt stigende gaspriser de seneste måneder betyder, at Morsø Varme i henhold til 

lovgivningen allerede nu skal ud og varsle prisstigninger, der træder i kraft fra 2022. 

”Tidligere har vi betalt 4,90 kr./m³ i gennemsnit for naturgassen. Men i den seneste måned er 

priserne eksploderet til langt over 9,50 kr./m³, og vi tør ikke spå om hvornår de falder igen. Derfor 

skal vi i henhold til reglerne reagere over for vores forbrugere og varsle de forventede stigninger”, 

siger direktør Vivian S. Søndergaard, Morsø Forsyning. 

Skal hvile i sig selv 

”Varmeselskaberne drives efter ”hvile-i-sig-selv – princippet, og udgifter og indtægter skal derfor 

balancere år for år. Det betyder, at Morsø Varme er nødsaget til at hæve prisen væsentligt – 

måske med 100 %. Det skal vi varsle vi nu, selv om vi håber, at prisen på sigt vil stabilisere sig på 

et lavere niveau igen”, siger Vivian Søndergaard.  

Hun understreger, at det endnu er for tidligt at sige noget konkret om, hvor stor prisstigningen 
faktisk bliver. ”Vi holder hele tiden øje med gasmarkedet, og falder prisen, vil det naturligvis 
afspejle sig direkte i forbrugernes pris.  

Vi har forståelse for at det er en træls økonomisk situation, alle forbrugerne bliver sat i, og vi 

arbejder hårdt for at søge alternativer, som kan være med til at mindske stigningerne i 

varmeprisen”, siger Vivian Søndergaard.  

De berørte varmeforbrugere får i de nærmeste dage et varslingsbrev, hvor Morsø Varme orienterer 

om situationen og de forventede prisstigninger. 

  

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til direktør Vivian S. Søndergaard, Morsø Forsyning, 

på telefon 20457201 

 

 


