Spørgsmål/svar om harmoniseringsbidrag:

Hvad er et harmoniseringsbidrag?
Ordet ”harmoniseringsbidrag” dækker over et beløb, som man har aftalt, at de tidligere forbrugere i
Gråsten skal betal ved sammenlægningen af Gråsten Fjernvarme og Sønderborg Fjernvarme, for at ligne
forskellen i de to selskabers økonomiske resultat ved udgangen af 2018.

Hvorfor skal forbrugere i Gråsten betale et harmoniseringsbidrag?
I forbindelse med sammenlægningen af Gråsten Fjernvarme og Sønderborg Fjernvarme konstaterede
bestyrelserne, at Gråsten Fjernvarme havde en underdækning, dvs. indbetalingerne fra forbrugerne ikke
dækkede udgifterne, medens Sønderborg Fjernvarme havde en overdækning, hvilket svarer til, at der var
opkrævet flere penge hos forbrugerne, ende der var udgifter til.
Det er helt normalt at have en underdækning eller overdækning i et fjernvarmeselskab, da det er svært at
forudsig resultatet et år i forvejen, ikke mindst fordi varmesalget jo helt afhænger af vejret, men reglerne
siger også, at disse over‐ eller underdækninger skal indarbejdes i budgettet for året efter. Denne mulighed
kunne man dog ikke bruge her, da de to selskaber jo blev slået sammen, for det ville reelt betyde, der blev
overført penge fra det ene selskab til det andet, hvilket ikke er tilladt.
Derfor aftalte bestyrelserne, at forbrugerne en gang for alle skulle betale et beløb for at udligne forskellen.
Man kan sige, man harmoniserede de to selskaber, og derfor kom det til at hedde et harmoniseringsbidrag.

Hvordan er harmoniseringsbidraget blevet fastlagt?
Harmoniseringsbidraget er fastlagt som summen af underdækningen i Gråsten ved udgangen af 2018, og et
beløb svarende til den forholdsmæssige andel af overdækningen i Sønderborg ved udgangen af 2018. I alt
ca. 5,8 mio. kr. + moms, som opkræves via det variable forbrug i 2019.

Hvor stort er harmoniseringsbidraget?
Harmoniseringsbidraget er fastlagt til ca. 5,8 mio. kr. + moms, som opkræves via det variable forbrug i 2019
for forbrugere fra Gråsten. Det svarer til 48,25 kr/GJ som er det samme som 0,1738 kr/kWh eller 173,75
kr/MWh inkl. moms. For et standardhus udgør det under 3.000 kr for 2019, og selvom man skal betale det,
er det stadig billigere, end hvis man var fortsat alene.

Hvor længe skal vi betale harmoniseringsbidrag?
Harmoniseringsbidraget opkræves kun i 2019, og vil så udgå.

