Fensmark Fjernvarme
TARIFBLAD pr. 1. januar 2020
Alle priser er inkl. moms, hvor intet andet er angivet
Forbrug (energiafregning efter målerens registrering)
MWh:

kr.

450,00

Fastbidrag (pr. m2 erhvervs- og boligareal)
Fra
0 m²

kr.

31,50

Målerbidrag (pr. måler pr. år)
Målerleje
parcel hus til og med 2,5m³
Målerleje
store målere til og med 10m³

kr.
kr.

437,50
1.250,00

Afkølingstarif
Ved afkøling mindre end 28 grander C, betales 1% af den samlede MWh-afregning pr. grand
mindre afkøling.
Abonnement – til valgt (pr. anlæg pr. år ) Model A varmemesterordning
Gl. forbrugere
0 - 300 m2
kr.
2.600,00
Nye forbrugere
0 - 300 m2
kr.
3.300,00
Nye forbrugere
301 - 700 m2
kr.
4.376,00
Nye forbrugere
701 - 1.600 m2
kr.
6.700,00
Nye forbrugere 1.600 - 2.500 m2
kr. 16.600,00
Nye forbruger
over 2.500 m2
efter aftale

Model B tilslutningsanlæg
kr.
1.700,00
kr.
1.700,00
kr.
3.200,00
kr.
4.700,00
kr.
7.600,00

Tilslutningsbidrag (pr. bolig bestående ad Investeringsbidrag og Stikledningsbidrag)
Investeringsbidrag:
Excl. moms
inkl. moms
Fritliggende enfamiliehuse
kr. 18.000,00
kr. 22.500,00
Kæde/rækkehuse
kr. 12.000,00
kr. 15.000,00
Etage- og almene familiebolig
kr.
9.000,00
kr. 11.250,00
Ældreboliger
kr.
7.200,00
kr.
9.000,00
Ungdomsboliger
kr.
3.600,00
kr.
4.500,00
Erhvervs-/industriejendomme og alle øvrige
opvarmede arealer, der ikke tjener til
bolig, kr./ pr. m2 etageareal
kr.
120,00
kr.
150,00
Stikledningsbidrag:
Til dækning af stikledning på egen grund,
opmåles fra skel mod vej til sokkel ved
indføringsstedet, kr./meter kanal

Byggemodningsbidrag (i nye udstykninger)
Byggemodningsbidragets 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.
Renter:
Ethvert betalingsforhold renteberegnes ved for sen betaling med den af Danmarks Nationalbank til
enhver tid fastsatte officielle udlånsrente, gældende fra 1. januar og 1. juli i indeværende år, med et
tillæg iht. rentelovens §5 stk. 1, pt. på 8%.
Gebyrer:
Rykkerskrivelser
Lukkebesøg
Genåbning
Fogedforretning, ud kørende 1)
Udkaldstarif udenfor normal arbejdstid
Målerkontrol
Flyttegebyr
Manglende afmelding af PBS

2)

100,00 (momsfri)
400,00 (momsfri)
500,00
412,50
1.700,00
1.500,00
125,00
93,75

1) Det bemærkes at der er tale om Varmeværkets interne omkostninger. Herudover pålægges faktiske omkostninger
til foged og eventuel låsesmed.
2) Hvor fejlen kan henføres til kundens eget anlæg.

Varmeværket kan kræve sikkerhedsstillelse for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende
risiko for, at Varmeværket uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til kunden.
Sikkerhedsstillelsens størrelse vil svare til aconto rater for 3-6 måneders forbrug.
Såfremt Varmeværket opkræves gebyr for at eftersøge indbetaler, vil gebyret blive opkrævet hos den
pågældende kunde.
Betalingsbetingelser for aconto rater, tilslutningsbidrag mv.:
Det skønnede acontobeløb opdeles i 4 lige store aconto rater som opkræves i juli, oktober, januar og
april måned. Forfald den 1. i måneden og sidste rettidige indbetaling er den 10. i måneden.
Tilslutningsbidrag opkræves når aftale om fjernvarmelevering er indgået eller når sidste frist for tilslutning nås, iflg. Kommunens varmeplan. Fakturadato + 14 dage. Stikledning etableres først når betaling har fundet sted. Arealbidrag opkræves også såfremt man ikke tilslutter sig.
Udgifter i forbindelse med omlægning af stikledning eller lignende afholdes af ejeren. Varmeværket
fakturerer de faktiske udgifter. Fakturadato + 14 dage.

kr.

1.250,00

kr.

1.562,50

Er der tvivlsspørgsmål til ovenstående, er De velkommen til at kontakte vort bogholderi træffes
bedst:
Mandag, tirsdag og torsdag

kl. 8.00 - 13.00
CVR.nr. 40402314
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Erhvervs ejendomme over 300 m
Investeringsbidrag pr. m2 iht. BBR
Stikledningsbidrag pr. meter stikledning

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.

150,00
2.625,00

I det omfang der skal betales kompensationsbetaling til naturgasselskabet betaler ejer dette iht.
projektbekendtgørelsens § 8 om ændring af et områdes forsyningsform. Ejer afholder ligeledes
udgiften til afbrydelse af naturgas. Ved tilslutningsmodel A afholdes disse udgifter af Fensmark
Fjernvarme.

