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Varsling af takstforhøjelser pr. 1. august 2022 

Kære varmekunde. 

Det seneste år er prisen for naturgas steget kraftigt, specielt efter Ruslands invasion af Ukraine. Da AK 
Fjernvarmes varmeproduktion er 100 % baseret på naturgas og da fjernvarmeområdet ifølge lovgivningen 
økonomisk skal hvile i sig selv, dvs. hverken må tjene eller tabe penge, ser AK Fjernvarme sig nødsaget til at 
hæve fjernvarmetaksterne. 

Standardprisberegning, jf. Energitilsynets prisstatistik: 

Takststigningen træder i kraft pr. 1. august i år og gælder resten af året og fremover, til næste 
takstændring. F.eks. hvis naturgasmarkederne og ‐priserne falder varigt til ro. De nye takster vil ligge til 
grund for kommende aconto‐opkrævninger. Næste aconto‐opkrævning sker i september i år (2. rate 2022). 

Derudover arbejdes der i henhold til kommunens klimaplan på at omstille AK Fjernvarme til CO2‐neutral 
varmeforsyning, dvs. udfase naturgassen. 

Betalingsordning 
Ved skriftlig eller telefonisk henvendelse vil der i almindelighed kunne træffes aftale om en 
betalingsordning, som udgangspunkt over maks. 3 måneder. 
For nærmere oplysninger kontakt venligst Norfors ved e‐mail: norfors@norfors.dk eller tlf. 45160500. 
Norfors forestår drift‐ og administration af AK Fjernvarme. 

Boligopvarmning i alt, kr./år 
incl. moms 

Nuværende 
takst 

Takst pr. 1. aug. 
2022 

75 kvm lejlighed, 15 MWh 10.617 30.023 
130 kvm hus. 18,1 MWh 13.660 38.386 

  
Nuværende 

takst 
 

 
Takst pr. 1. aug. 

2022 
 

 
 

Prisstigning 
% 

Abonnement, pr. m2 21,50 54,63 154 
Forbrug, pr. MWh 600,30 1.728,38 188 
Forbrug, pr. GJ 166,75 480,13 188 
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Varmehjælp 
Alle private forbrugere tilknyttet AK Fjernvarme forventes at være omfattet af den statslige støtteordning 
(varmecheck), se https://sparenergi.dk/forbruger/hoje‐energipriser/fa‐okonomisk‐stotte. 

Derudover kan folkepensionister samt visse førtidspensionister søge varmetillæg via www.Borger.dk. 
Nærmere oplysninger fås her: https://alleroed.dk/kommunen/presse‐og‐ 
kommunikation/nyhedsarkiv/oekonomisk‐hjaelp‐til‐varmeregning 

Yderligere informationer 
Byrådsbeslutning om takstforhøjelse (referat af 28. april, pkt. 20): 
https://alleroed.dk/politik/dagsordener‐og‐referater 
AK Fjernvarmes takstblade, bestemmelser samt klagevejledning: https://alleroed.dk/borger/flytte‐bo‐og‐ 
bygge/boligopvarmning/fjernvarme/ak‐fjernvarme 

Med venlig hilsen 
AK Fjernvarme 
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