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Infobrev om ændringer i á-conto opkrævninger
Der sker netop nu nogle ændringer hos Jelling Varmeværk, som får betydning for dig som forbruger. Det vil vi
gerne informere om nedenfor.

Fra 2019 skal din varmeregning følge kalenderåret
Fra 1. januar 2019 skal din varmeregning følge kalenderåret. Det skyldes, at Jelling Varmeværk skal ændre
sin regnskabsperiode, hvilket får betydning for, hvordan du bliver opkrævet for dit varmeforbrug.

Ny lov ændrer opkrævningsperioden
Folketinget har i december 2017 vedtaget en ændring af varmeforsyningsloven, der betyder, at alle
fjernvarmeselskaber skal omlægge deres regnskabsår, så det følger kalenderåret (1. januar til 31.
december).

Jelling Varmeværk har hidtil haft varmeåret (1. juni 31. maj) som regnskabsår. Dermed har Jelling
Varmeværk haft den koldeste opvarmningsperiode samlet i ét regnskabsår, hvilket har gjort det nemmere og
billigere at opkræve forbrugerne for deres varmeforbrug.

Lovændringen betyder, at Jelling Varmeværk skal omlægge sit regnskabsår til kalenderåret inden den 1.
januar 2019. Omlægningen til den nye regnskabsperiode vil medføre et kort regnskabsår, som dækker
perioden fra 1. juni 2018 til 31. december 2018.
Den nye lov skyldes myndighedernes ønske om at sikre en mere effektiv fjernvarmesektor gennem en
økonomisk regulering af branchen. Første skridt er at ensrette regnskabsårene for alle landets
fjernvarmeselskaber og dermed skabe grundlag for et mere ensartet og sammenligneligt datagrundlag.

Ændring af á-conto opkrævning
Når varmeåret ændres, skal tidspunkter for á-conto opkrævninger og udarbejdelse af årsopgørelsen for det
endelige varmeforbrug også ændres.
Bestyrelsen har derfor besluttet at ændre antallet af rater fra de nuværende 8 rater til 4 rater. I dag sker áconto opkrævningerne i månederne fra september til april. Med virkning fra 1. juni 2018 ændres á-conto
opkrævningerne til 4 rater med opkrævning i månederne februar, maj, august og november med forfaldsdato
den 1. i måneden.
De nye perioder for á-conto opkrævninger er en følge af ændringen af regnskabsåret, og skal sikre, at der er
den rette likviditetsmæssige sammenhæng mellem indbetalingerne fra forbrugerne og den periode, hvor
Jelling Varmeværk har de største udgifter til brændsel.
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Vedtægter
Tidspunktet for regnskabsåret fremgår af Værkets vedtægter. Det har derfor været nødvendigt at ændre
vedtægterne. Dette er godkendt på ekstraordinære generalforsamlinger i januar og februar måned 2018.
Udover en ændring af regnskabsåret er der sket nogle mindre justeringer af vedtægterne på baggrund af
anbefalinger fra Værkets brancheorganisation, Dansk Fjernvarme.
De nye Vedtægter fremgår af varmeværkets hjemmeside www.jelling-varmevaerk.dk.
Almindelige og Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering
I forbindelse med Vedtægtsændringerne er foretaget en opdatering af det øvrige aftalegrundlag med
forbrugerne. Således er Almindelige Bestemmelser for Fjernvarmelevering og Tekniske Bestemmelser for
Fjernvarmelevering blevet tilrettet, så de er i overensstemmelse med Værkets nuværende praksis.
De tilrettede Almindelige og Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering fremgår af varmeværkets
hjemmeside www.jelling-varmevaerk.dk.
Du bliver berørt således
Varmeåret 2017/18 (Det varmeår, som vi er i gang med nu)
Der sker ingen ændringer i forhold til indeværende varmeår, som startede den 1. juni 2017 og slutter den 31.
maj 2018.
Varmeforbruget aflæses af Værket ultimo maj 2018, hvorefter dit varmeregnskab opgøres, og årsopgørelsen
udsendes sammen med 1. rate den 1. august 2018. Hvis Værket har penge til gode, opkræves beløbet
sammen med 1. á-conto rate. Hvis du har penge til gode modregnes beløbet i 1. á-conto rate.
Varmeåret 2018 (1. juni 2018 31. december 2018)
Første á-conto rate i det korte regnskabsår forfalder til betaling den 1. august 2018. Anden á-conto rate
forfalder til betaling den 1. november 2018.
Varmeforbruget aflæses af Værket ultimo december 2018, hvorefter dit varmeregnskab opgøres, og
årsopgørelsen udsendes sammen med 1. rate den 1. februar 2019. Hvis Værket har penge til gode,
opkræves beløbet sammen med 1. á-conto rate. Hvis du har penge til gode modregnes beløbet i 1. á-conto
rate.
Varmeåret 2019 (1. januar 2019 31. december 2019)
De fire á-conto rater i det nye regnskabsår forfalder: 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.
Varmeforbruget aflæses af Værket ultimo december 2019, hvorefter dit varmeregnskab opgøres, og
årsopgørelsen udsendes sammen med 1. rate den 1. februar 2019. Hvis Værket har penge til gode,
opkræves beløbet sammen med 1. á-conto rate. Hvis du har penge til gode modregnes beløbet i 1. á-conto
rate.
Som ejer eller andelsbolighaver af din ejendom er du samtidig andelshaver i Jelling Varmeværk
Er du ejer eller andelshaver af en ejendom/ejerlejlighed, der er tilsluttet fjernvarmen, er du samtidig
andelshaver i Jelling Varmeværk. Det betyder, at du er omfattet af de rettigheder og forpligtelser, som
fremgår af vedtægterne for Jelling Varmeværk.
Som andelshaver har du stemmeret på værkets generalforsamling og har herigennem mulighed for at øve
indflydelse på dit værks fremtidige udvikling.
Yderligere spørgsmål
Har du yderligere spørgsmål vedrørende din fjernvarmeforsyning er du altid velkommen til at kontakte
varmeværket telefonisk eller via mail.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Jelling Varmeværk
Frans Andersen
Formand
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