Tarifblad 2017/2018
Gældende fra 01.05.2017 – 30.04.2018.
Prisen opdeles i forbrugsbidrag, effektbidrag og abonnementsbidrag således:

Forbrugsbidrag
Pr. MWh - forbrug

kr. 301,00

(376,25)

Pr. MWH – Statsafgifter

kr.

(10,00)

8,00

Der opkræves a´conto rater 4 gange årligt. Forbruget aflæses en gang årligt, hvorefter der med
første rate efterfølgende år fremsendes en årsopgørelse.

Motivationstarif
Forbrugeren er ansvarlig for, at ejendommens anlæg kan overholde en årsmiddelafkøling på
mindst 30 grader. Hvis afkølingen er lavere, tillægges det målte forbrug 1% for hver grad
afkølingen er mindre end 30 grader.

Effektbidrag
Boligareal ifølge BBR registeret
Erhvervsareal ifølge BBR registeret

kr. 25,00 pr. m2
kr. 21,00 pr. m2

(31,25)
(26,25)

Idrætshaller (idrætsudøvelse)

kr. 15,00 pr m2

(18,75)

Erhvervsareal (fabrikshaller, værksted m.v. til industri
Jf. anvendelseskode 220 i BBR registeret)
kr. 15,00 pr. m2

(18,75)

Abonnementsbidrag
Årlig fast bidrag er

kr. 875,00 pr. måler (1.093,75)

Gebyrer
Rykkerbrev / inkassovarsel / lukkebrev *1)
Flyttegebyr
Gebyr for oplysninger til advokat / ejendomsmægler mv.
Afdragsordning / henstandsaftale
Lukkegebyr *1)
Genåbningsgebyr
Kontrolprøvning af måler*2)

kr. 100,00
kr. 100,00
kr. 150,00
Kr. 100,00
kr. 500,00
kr. 500,00
Kr. 1.000,00

*1) Rykkergebyr ved for sen betaling, inkassogebyr, lukkebrev og lukkegebyr er momsfrit
*2) Hvis måleren er defekt, er det gratis.
Priserne er eksl. Moms. Priser med moms er vist i ( )

Sikkerhedsstillelse
Fjernvarmeværket stiller krav om sikkerhedsstillelse(depositum) som sikkerhed for
fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at fjernvarmeværket uden
denne sikkerhed vil lide tab ved forsat levering til forbrugeren.
Der vil altid ske en individuel bedømmelse af forbrugerens forhold, inden der stilles krav
om depositum eller anden sikkerhedsstillelse. Der vil kun blive stillet krav om
sikkerhedsstillelse(depositum), såfremt forbrugeren, umiddelbart inden kravet stilles, har
haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af
betalingsfristerne.
Beløbsstørrelsen på det sikkerhedsstillelsen (depositum), der opkræves hos forbrugeren,
svarer til 3 måneders skønnet varmeforbrug i det pågældende lejemål/ejendom.

Tilslutning til Fjernvarmen
Tilslutningsafgift
Arealafgift pr. m2

kr. 15.000,00
kr.
10,00

(18.750,00)

Stikledning pr meter dog max 10 meter kr. 800,00 (1.000,00)
I forbindelse med tilslutning af større industrier og lignende udfærdiges et tilbud.
Priserne er eksl. Moms. Priser med moms er vist i ( )

I øvrigt henvises til fjernvarmeværkets vedtægter, almindelige bestemmelser for
fjernvarmelevering samt tekniske leveringsbestemmelser.

