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Tilbagebetaling til varmekunder godkendt med få ændringer
Energitilsynet har godkendt Aalborg Varme A/S’ forslag til tilbagebetaling af de 137,7 millioner kr., som Aalborg Kommunes varmeforbrugere har fået retur fra Skat. Tilbagebetalingen strækker sig dog over 21 måneder i stedet for 24.
Aalborg Varme A/S havde sendt et forslag til Energitilsynet, som indebar, at de 137,7 millioner
skulle tilbagebetales fra 1. april 2017 og to år frem. Energitilsynet har nu godkendt tilbagebetalingen, men med det forbehold, at tilbagebetalingsperioden ophører med udgangen af
2018.
Da samtlige 137,7 millioner fortsat tilbagebetales, men over 21 måneder i stedet for 24, betyder dette i praksis et prisfald på 1,55 kr. pr. m2 og m3 eksl. moms i stedet for 1,40 kr. pr. m2 og
m3 eksl. moms. For et standard hus på 130 m2 vil dette betyde en årlig besparelse på ca. 1100
kr. pr. år fra 1. april 2017 og to år frem i stedet for 1.000 kr. inkl. moms.
”Vi er glade for, at Energitilsynet nu har givet os grønt lys til at begynde tilbagebetalingen af
de 137,7 millioner fra den 1. april og frem til udgangen af 2018. Sagen begyndte helt tilbage i
1998, så det er dejligt for både varmeforbrugerne og Aalborg Varme A/S, at den nu endelig
kan afsluttes,” siger Lasse P.N. Olsen, bestyrelsesformand, Aalborg Energikoncern.
De mange millioner, der nu tilbageføres til varmekunderne, stammer fra en uenighed i 1998
omkring en kulafgift mellem Aalborg Varme A/S på den ene side og Skat på den anden. Sagen fandt sin afgørelse i december sidste år og faldt altså ud til Aalborg Kommunes varmekunders fordel.
Fakta om Aalborg Energikoncern:
- Aalborg Energikoncern består af Nordjyllandsværket A/S, Aalborg Varme A/S, Aalborg Decentrale Værker A/S, Aalborg Energicenter A/S, Aalborg Bygas A/S, Aalborg Naturgas Salg A/S
og Aalborg Fjernkøling A/S.
- Aalborg Energikoncern har i alt ca. 200 ansatte.
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