Forbrugere på Mariager Fjernvarmeværk A.m.b.a.

Mariager, oktober 2022

Informationer om varmeprisen for 2023.
Vi modtager løbende mange spørgsmål omkring vores forventninger til varmeprisen for 2023 i
Mariager Fjernvarmeværks forsyningsområde, hvorfor vi med denne information gerne vil give svar
på følgende:
1. Varmeprisen for 2023
2. Indefrysningsordningen, som Folketinget vedtog sidst i september måned 2022.
3. Acontobetalingerne for 2023
Varmeprisen for 2023
Driften på Mariager Fjernvarmeværk forløber forsat tilfredsstillende, og værket har, i en periode
med generelt stigende energipriser, stor fordel af tidligere indgåede kontrakter på indkøb af såvel
brændsel som elektricitet.
Mariager Fjernvarmeværks priser for 2023 er netop blevet fastlagt, og varmepriserne for 2023 vil
være på et uændret niveau, set i forhold til ’22 priserne.
Indefrysningsordningen
Mange forbrugere er usikre på de stigende energipriser, deres forbrug og Folketingets beslutning
om at tilbyde en indefrysningsaftale for dele af fjernvarmeprisen til nogle varmeforbrugere.
Folketingets beslutning, sidst i september 2022, betyder at nogle fjernvarmeforbrugere midlertidigt
kan få indefrosset en del af deres regning for fjernvarme. Ordningen vil være gældende fra den 1.
januar 2023.
Det er kun forbrugere hos fjernvarmeselskaber med en samlet pris for et standardhus (130 m2) over
26.000 kr. inkl. moms, der bliver omfattet af indefrysningsordningen. Og indefrysningsordningen
vil kun være gældende for den del af varmeprisen, der er over 26.000 kr. inkl. moms, og som skal
afregnes efter den 1. januar 2023.
•

Du er som fjernvarmeforbruger hos Mariager Fjernvarmeværk A.m.b.a IKKE berettiget til
at søge om henstand via Indefrysningsordningen, da vores årlige varmepris ikke overstiger
grænsen på 26.000 kr. inkl. moms.

Du er naturligvis velkommen til at henvende dig til os, hvis du er i tvivl, men vi kan også henvise til
nedenstående, hvis du søger yderligere viden:
•
•
•

Erhvervsstyrelsen om indefrysningsordningerne
Borger.dk - Indefrysning af energiudgifter
Virksomhedsguiden - Mulighed for indefrysning af virksomheders energiudgifter

Acontobetalingerne for 2023
Nærmere oplysning omkring acontobetalingerne for 2023 for de enkelte forbrugere vil, i lighed med
tidligere år, blive udsendt i december måned 2022.
På værkets hjemmeside www.mariagerfjernvarme.dk fremgår link til en portal ved navn
”eForsyning” under punktet selvbetjening. Ved at logge ind på portalen får man adgang til alle
oplysninger der ligger omkring lige netop din varme installation, herunder bl.a. årsopgørelse,
budget, forbrug, flyttemelding, mv.
Vi vil gerne opfordre alle forbrugere der har en mailadresse og et mobilnummer til at besøge denne
portal, og under fanen ”mine oplysninger” udfylde felterne med mailadresse og telefonnummer. Det
vil i visse tilfælde være hensigtsmæssigt at kunne kontakte jer denne vej.
”eForsyning” tilgås med personligt login, bestående af forbrugernummer og webpinkode, som
fremgår af jeres årsopgørelse og det tilsendte budget.
Er der spørgsmål eller kommentarer til denne information, kontakt da venligst værket på telefon 98
54 13 01.

Med venlig hilsen
MARIAGER FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A.

