Nyhedsbrev om regeringens “Vinterhjælpspakke”
Nærværende skal udelukkende betragtes som Dronninglund Fjernvarmes forståelse af
regeringens Vinterhjælpspakke og som en foreløbig orientering, uden ansvar for hvorledes
aftalen bliver endelig udmøntet igennem lovgivningsprocessen.

Den 23. september 2022 indgik regeringen med et bredt ertal af Folketingets partier en aftale om
VINTERHJÆLP.
Aftalen får betydning for alle forbrugere ved Dronninglund Fjernvarme.
For fjernvarmeforbrugerne er udgangspunktet for aftalen et loft for fjernvarmeprisen på 1,44 kr. pr. KWh incl.
afgifter tari er og moms m.v.
For den del af fjernvarmeprisen der ligger ud over loftet, kan den enkelte forbruger aftale en
indefrysningsordning med fjernvarmen. Ordningen gælder for varmeregninger over en 12 måneders periode
gældende fra 1. januar 2023.
Det indefrosne beløb skal efter en afdragsfri periode på et år afdrages over 4 år.
Ifølge aftalen har hver enkelt forbruger et retskrav på at kunne tilmelde sig ordningen ved fjernvarmen.
Ordningen gælder både for private husholdningen såvel som for erhvervsvirksomheder.
For Dronninglund Fjernvarmes vedkommende betyder ordningen følgende:
Beregnet på en standardlejlighed (75m2 og 15 MWh):
15 MWh a´ 1.708,25 kr.MWh

= 25.623,75 kr.

75m2 a´ 38,75 kr./m2

= 2.906,25 kr.

Målerleje

=

Ialt

= 28.905,0 kr

375 kr.

Hvilket svarer til en gennemsnitlig MWh pris på kr. 1.927 kr./MWh eller 1,927 kr./KWh
En standardlejlighed vil ifølge denne beregning kunne “indefryse” forskellen mellem 1,927 kr./KWh og 1,44
kr./KWh eller 7.305 kr. i næste år - 2023.
Beregnet på et standardhus (130m2 og 18,1 MWh)
18,1 MWh a` 1.708 kr./MWh

= 30.919,33 kr.

130 m2 a` 38,75 kr./m2

= 5.037,50 kr.

Målerleje

=

Ialt

= 36.331,83 kr.

375 kr.

Hvilket svarer til en gennemsnitlig MWh pris på kr. 1.912,20 kr./MWh eller 1,912 kr./KWh.
Et standardhus vil ifølge denne beregning kunne indefryse forskellen mellem 1,912 kr/KWh og 1,44 kr./KWh
eller 8.546,82 kr. i næste år - 2023.
Ifølge aftalen vil låneoptagelse og afdrag have følgende tidsforløb:

fl

ff

År 2023 indgåelse af “indefrysningsaftale” med Dronninglund Fjernvarme

År 2024 afdragsfrit år
Årene 2025 til 2029 tilbagebetales det indefrosne beløb.
Efter aftalen forrentes det indefrosne beløb med en rentesats på 2% for private. Virksomheder betaler en
anden rentesats. Endvidere kan der for alle blive tale om et administrationsgebyr.
Der vil løbende blive orienteret på Dronninglund Fjernvarmes hjemmeside om hvorledes aftalen
iværksættes.
Ifølge aftalen skal Energiselskaberne ( Dronninglund Fjernvarme) lave generel information til forbrugerne om
ordningen, om muligt via direkte henvendelser.
Nærværende skal derfor udelukkende betragtes som en meget foreløbig orientering, og uden ansvar for
hvorledes aftalen bliver endelig udmøntet.
Det er bestyrelsens håb, at vi meget snart kan melde tilbage med konkret viden om hvorledes aftalen bliver
endelig udmøntet.
Aftalen kan læses via følgende link: https://fm.dk/media/26374/aftale-om-vinterhjaelp.pdf
Med venlig hilsen
P.b.v.
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