TARIFBLAD FOR Ø. TOREBY VARMEVÆRK

01-07-2017

GÆLDENDE PR. 01-07-2017
Private forbrugere:
Alle priser er inkl. moms
Forbrugsafgift (a' conto) for almindelig bolig
480,00 kr./MWh
Energiafgift
10,00 kr./MWh
Administrationsafgift
450,00 kr./år
Målerleje alm. parcelhus målere (1,5m3) 1)
479,00 kr./år
Arealafgift indtil 130 m2
27,25 kr./m2
2
Arealafgift efter 130 m
16,25 kr./m2
Arealafgift for: Boligselskaber, skoler, kirker, institutioner
og hvor flere bygninger beregnes som et samlet areal.
25,25 kr./m2
Erhvervskunder (moms reg.):
Forbrugsafgift (a conto) for erhvervskunder
Energiafgift
Administrationsafgift
Målerleje alm. målere (1,5m3) 1)
Arealafgift
Arealafgift fra 5.001 m² og opefter:

480,00 kr/MWh
10,00 kr./MWh
450,00 kr./år
479,00 kr./år
25,25 kr/m2
20,25 kr./m²

Private- og erhvervskunder:
Lukkegebyr 2)
625,00/925,00 kr.
Åbnegebyr
625,00 kr.
Servicebesøg
400,00 kr./time
Flytteopgørelse
150,00 kr.
Rykkergebyr
100,00 kr.
Måleraflæsning, foretaget af varmeværket 3)
150,00 kr.
Afbrydelse for fjernvarmetilslutning 4).
12.000,00 kr. eksl. Afskrivninger.
Rentetilskrivning
Danmarks Nationalbanks
officielle udlånsrente, gældende pr. 1. januar og 1. juli det pågældende år, med et tillæg 7% p.a.
1)

For målere større end 1,5 m3 betales yderligere kr. 100,- pr. 0,5m3 måler dimension.
Forbrugere som har flagstænger med indbygget antenne til brug for fjernaflæsning af
varmemålere, betaler ikke målerleje, men betaler til gengæld for den strøm som antennen
bruger.
2)
Ekstraordinær lukkegebyr på kr. 300,00 vil blive opkrævet i de tilfælde, hvor forbrugeren i
forbindelse med afbrydelse af varmeforsyningen nægter eller vanskeliggør varmeværkets
adgang til varmeinstallationen.
3)
Opkræves i tilfælde, hvor værket ikke har modtaget selvaflæsningskort rettidigt.
4)
Kan kun foretages hvor der i 1994 ikke blev tinglyst forblivelsespligt.
Betaling for manglende nedkøling i.h.t. "Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering" § 3.2
andrager: 1% pr. 0C af Forbrugsafgiften. Nedkølingskravet er på min. 30 grader som årsgennemsnit, men 1-strengsanlæg kan efter ansøgning opnå dispensation til min. 20 grader som årsgns.
M.h.t. øvrige leveringsbestemmelser henvises til selskabets "Alm. Bestemmelser For Fjernvarmelevering.” med tillæg af den 01-02-07 og "Tekn. Bestemmelser For Fjernvarmelevering".

