Spørgsmål? Så hjælper dit lokale
fjernvarmeselskab
Dit fjernvarmeselskab stræber efter, at du
som forbruger mærker mindst muligt til
omlægningen.
Sammen med denne folder får du mere
detaljerede oplysninger om, hvad den nye
lovgivning konkret betyder for dig, f.eks.
hvad angår opkrævning af rater.
Det er dit lokale fjernvarmeselskab, der står
for dette, og hvis du har spørgsmål, er det
også dem, du skal kontakte:

NY LOV
ÆNDRER DIN
VARMEREGNING

FRA 2019 SKAL DIN
VARMEREGNING FØLGE
KALENDERÅRET
Fra 1. januar 2019 skal din varmeregning følge
kalenderåret. Det skyldes, at dit lokale fjern
varmeselskab skal ændre sin regnskabsperiode,
og det kan få betydning for, hvordan du bliver
opkrævet for dit varmeforbrug.
Ny lov ændrer opkrævningsperioden
Folketinget er netop ved at vedtage en ny lov (Lov om ændring af lov om
varmeforsyning), der tvinger fjernvarmeselskaberne til at omlægge deres regnskabsår, så det følger kalenderåret (1. januar til 31. december).

Eksempel: Omlægning af regnskabsperiode

2017
1/1-2017

Du bliver berørt i omlægningsperioden
Inden den 1. januar 2019 skal alle fjernvarmeselskaber omlægge regnskabsåret
til et kalenderår. Omlægningsperioden betyder, at der bliver et kort regnskabsår inden d. 1. januar 2019. Omlægningen kan tage fra 6 til 11 måneder, og som
forbruger kan du blive berørt i omlægningsperioden.

31/12-2017
2017/2018 regnskabsår

I 2017 fortsætter regnskabsåret, som det plejer.

2018
1/1-2018

1/6-2018

2017/2018 regnskabsår

Mange fjernvarmeselskaber har hidtil haft varmeår for eksempel fra 1. juni til 31.
maj. Det betyder, at selskaberne har haft én samlet varmesæson i ét regnskabsår. Det har gjort det nemmere og billigere at opkræve forbrugerne for deres
varmeforbrug.
Den nye lov skyldes myndighedernes ønske om at ensrette regnskabsårene.
Det giver et mere ensartet datagrundlag for alle landets fjernvarmeselskaber.

1/6-2017

31/12-2018
2018 kort regnskabsår på f.eks 7 måneder

30/5-2018
Nuværende aflæsningstidspunkt

31/12-2018
Ekstra aflæsningstidspunkt
i omlægningsperioden

I 2018 slutter det nuværende regnskabsår med aflæsning og opgørelse, som det plejer.
Derefter kommer et kort regnskabsår med aflæsning og opgørelse pr. 31. december.

2019
1/1-2019

31/12-2019
2019 regnskabsår

Ændringerne kan betyde:
• Ændrede tidspunkter for opkrævning af aconto rater.
• Ændret tidspunkt for den årlige aflæsning af dit samlede
varmeforbrug. Se eksemplet i grafikken.

31/12-2019
Nyt aflæsningstidspunkt
I 2019 og fremover følger regnskabsåret kalenderåret med aflæsning og opgørelse pr. 31. december.

