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ORIENTERING OM ABONNEMENT PA UDENDøRSBELYSNING I2011
EU har vedtaget forordning 24512009 om "Miljøvenligt design af visse lyskilder""
Forordningen har til formål at sikre effektiv udnyttelse af energi i forbindelse
med belysning. Det betyder, at vi i de kommende år skal udskifte og renovere
en række lygter og tilhørende udstyr, for at opfylde de nye krav.
For at undgå en stor abonnementsstigning, har vi valgt at fordele disse
omkostninger over en treårig periode. Jeres abonnement vil derfor stige
ekstraordinært iårene 2011,2012 og 2013. 12011 udgør den ekstraordinære
abonnementsstigning på grund af EU forordningen 3,3 procent.
Som vi også meddelte sidste år, har regeringen besluttet mindre stigninger i
energiafgifterne hvert år frem til 2015. | 201 1 stiger afgifterne på el samlet 7,2
øre pr. kWh.
Den årlige prisjustering
Dertil kommer som tidligere år en generel pristilpasning baseret på stigninger
de generelle omkostninger. Disse omkostninger forventes at være på niveau
med tidligere år. Herudover fastsættes elprisen for 2011 efter markedsprisen.
Det betyder, at elprisen kan stige eller falde i forhold til 2010.
Samlet forventer vi en stigning ijeres abonnement for 2011 på ca. 9 procent
forhold til priserne i2010.
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I henhold til vores standardvilkår for udendørsbelysning, sender vi en endelig
udmelding vedrørende jeres abonnementspris for 2011 inden 1. december
2010"

Hovedkontor:
Kraftværksvej 53
7000 Fredericia. Danmark
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Hvis I har spørgsmål
Har I yderligere spørgsmå1, er lvelkomne tilat ringe tilos på 72 10 30 80 fra
mandag tilfredag mellem kl. 10.00-14.00. I kan også sende en e-mailtil
salg-ub@dongenergy. dk.
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Christian Terkildsen
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