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FRA 2019 SKAL DIN
VARMEREGNING FØLGE
KALENDERÅRET
Fra 1. januar 2019 skal din varmeregning følge
kalenderåret. Det skyldes, at Lystrup Fjernvarme skal ændre regnskabsperiode,
og det får betydning for, hvordan du bliver
opkrævet for dit varmeforbrug.
Ny lov ændrer opkrævningsperioden
Folketinget har vedtaget en ny lov (Lov om ændring af lov om varmeforsyning), der tvinger os til at omlægge vores
regnskabsår, så det følger kalenderåret (1. januar til 31. december).
Vi har hidtil haft et varmeår fra den 1. april til 31. marts. Det har betydet, at vi har haft én samlet varmesæson i ét
regnskabsår. Det har gjort det nemmere og billigere at opkræve betaling for dit varmeforbrug. Nu kommer vi til at
starte varmeåret med de koldeste og dyreste måneder først. Derfor bliver aconto raterne fra 2019 omlagt.
Den nye lov skyldes myndighedernes ønske om at ensrette regnskabsårene. Det giver et mere ensartet
datagrundlag for alle landets fjernvarmeselskaber.
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 tager 9
måneder, og som forbruger vil du blive berørt i omlægningsperioden.
Ændrede tidspunkter for opkrævning af aconto rater. Se nedenstående

Aconto 2017/18
5. Januar
5. Februar
5. Marts
Betalingsfri
5. Maj
5. Juni
5. Juli
5. August
5. September
5. Oktober
5. November
Betalingsfri

Aconto 2018 – 9 måneder

April betalingsfri
5. Maj (opgørelse f. 2017/18)
5. Juni
5. Juli
5. August
5. September
5. Oktober
5. November
December betalingsfri

6 aconto rater 2019
5. januar
Februar betalingsfri
5. Marts (opgørelse f. 2018)
April betalingsfri
5. Maj
Juni betalingsfri
5. juli
August betalingsfri
5. September
Oktober betalingsfri
5. November
December betalingsfri

Også tidspunktet for den årlige aflæsning af dit samlede varmeforbrug ændres. For det kommende varmeår på 9
måneder vil årsaflæsningen finde sted den 31. december 2018. Denne dato vil i fremtiden være
årsaflæsningstidspunktet.
Den variable del af din samlede varmepris vil i forhold til 2017/18 stige, da der i denne pris var en godtgørelse for
en vunden skattesag. Prisen vil være på niveau med gennemsnitsprisen i 2015.

