TARIFBLAD
FORSYNINGSPERIODE 1/1 2020 - 31/12 2020
Incl. moms

Forbrug efter målt energi

kr./MWh

Excl. moms

451,25

361,00

(Forbrugsprisen indeholder 21,00 kr./MWh inkl. moms til pålagte energibesparelser)
(Forbrugsprisen indeholder 8,63 kr./MWh inkl. moms til svovl og NOX afgift)

Arealbidrag pr. m2 BBR
Abonnement

kr./m2/år
32,18
kr./år
1.781,25

25,75
1.425,00

Øvrige takster:
Momspligtige takster:

Incl. moms

Motivationstarif 1 % pr. oC+/- Beregnes ud fra en neutral returtemperatur 38 oC
Åbnegebyr
kr. 625,00
Måleraflæsningsgebyr / flyttegebyr pr. aflæsning 3)
kr. 300,00
Servicetekniker
kr./time 474,50
Stiklednings og tilslutningsbidrag 4)
kr.28.500,00
Stiklednings- og tilslutningsbidrag 5)
kr. 9.750,00
4)
Stikledningsbidrag pr. løbende meter fra skel
kr. 500,00
Udtrædelse af varmeværket6)
Ikke momspligtige takster:
Rykkergebyr
Incassogebyr
Lukkegebyr 2)
Rentetilskrivning

Excl. moms
500,00
250,00
379,60
22.800,00
7.800,00
400,00

Pris
kr.
kr.
kr.

100,00
100,00
600,00
diskonto +3,00 %

1) Ekstraordinært lukkegebyr vil blive opkrævet i de tilfælde, hvor forbrugeren i forbindelse med afbrydelse af
varmeforsyningen nægter varmeværket adgang til varmeinstallationen. Det ekstraordinære lukkegebyr vil være
omkostningsbestemt.
3) Aflæsningsgebyr opkræves i tilfælde, hvor værket ikke har modtaget besked om fraflytninger senest 10 dage efter
fraflytning, samt ved fraflytning mellem værkets faste automatiske månedsskift aflæsninger.
4) Tilslutning til fjernvarmen for ejendomme inden for forsyningsområdet, såfremt det er teknisk muligt og området er
forsynet (skal betales før tilslutning kan påbegyndes).
5) Tilslutning til fjernvarmen for ejendomme inden for forsyningsområdet, hvis forbrugeren selv forestår
gravearbejdet og husgennemføringen efter varmeværkets instruktioner, såfremt det er teknisk muligt og området er
forsynet (skal betales før tilslutning kan påbegyndes).
6) Afbrydelse af varmeforsyning samt fjernelse af stikledning incl. reetablering sker efter regning. Samt en
forholdsmæssig andel af værket nedskrevne investering, beregnet som ejerens andel af det samlede tilsluttede areal.
Byggemodningsbidrag:
Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning. Bidragets størrelse afhænger af de konkrete
forhold i forbindelse med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til
etablering af gadeledninger i udstykningsområdet.
Med hensyn til øvrige leveringsbestemmelser og tariffer henvises til selskabets "Almindelige bestemmelser for
fjernvarmelevering" og "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering".
BBR betyder Bygnings- og Bolig Registret

