Gældende fra 1. juli 2015

Tariffer og særlige bestemmelser for
Egtved Varmeværk A.m.b.A
Side 1

Vigtig information:
Årets aconto rater opkræves som følger. Forfaldsdato er den 1. i
opkrævningsmånederne.
Fraflyttere afregner betalt varme til fraflytning via refusionsopgørelse, hvis du
er husejer; med ejendoms-administrator, hvis du betaler varme hertil eller med
varmeværket, hvis du selv som lejer betaler for din varme.
Tilflyttere uanset om du er husejer eller lejer vil blive opkrævet et skønnet
varmebidrag fra indflytning / overtagelse og frem til næste betalingsperiode.
”Fjernvarmenomader” der er i økonomisk skyldighed til Egtved Varmeværk,
vil ikke ved at flytte til en anden bolig inden for Egtved Varmeværks
forsyningsområde kunne få leveret varme i åben kredit før alt udestående er
betalt.

Rate

Dækker månederne

Forfalder

1

Årsopgørelsen, juli, august og september

2

Oktober, november og december

3

Januar, februar og marts

4

April, maj og juni

1. august
1. november
1. februar
1. maj

Årlige afgifter
Fast årlig afgift pr. kvm.:
Varmepris pr. MWh
Årlig målerleje pr. stk.

Excl. Moms
23,00
580,00
500,00

Incl. Moms
28,75
725,00
625,00
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Afkølingstarif
Varmeprisen kan forhøjes, såfremt afkølingen jvf. tekniske leveringsbestemmelser for fjern-varmeanlæg på
årsbasis ikke er overholdt. Forhøjelsen beregnes som 2,0 % pr. grad manglende afkøling, og beregnes af de
variable udgifter (KWh).
Fremløbstemperaturen er:
Vinter
Sommer

ab værk 70-80 grader C.
ab værk 60-70 grader C.

Egtved Varmeværk opkræver betalingen for manglende afkøling på en model, der tager højde for, hvor varmt
fjernvarmevandet modtages. Vores kunder modtager ikke fjernvarmevandet lige varmt. Jo tættere du bor
varmeværket, jo varmere modtager du fjernvarmevandet.
Strafafgiften beregnes efter nedenstående skema:

Fremløbstemperatur
Forventet returtemp.

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
43 42 42 42 41 41 41 40 40 40 40 39 39 39 38 38 38 38 37 37 37

Tilslutningstarif
Fritliggende enfamiliehuse
Kæde-/rækkehuse
Etage-/almene familieboliger
Ungdomsboliger
Ældreboliger
Erhvervs-/industriejendomme, institutioner m.v. pr. m2
etageareal

Stikledningsbidrag
Montering af ventilbeslag. Tilslutning af stikledning ved skel;
5 meter stikledning incl. entreprenørarbejde
Herefter pr. meter
Tillæg for udskiftning af bundmateriale. pr. meter

Excl. Moms
16.500,00
11.000,00
8.250,00
3.300,00
6.600,00
110,00

Incl. Moms
20.625,00
13.750,00
10.312,50
4.125,00
8.250,00
137,50

Excl. Moms
6.934,00

Incl. Moms
8.667,50

780,00
63,00

975,00
78,75

Stikledningsprisen reguleres med gældende prisindeks.
Første gang 1. juli 2015

Byggemodningsbidrag:
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.
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Diverse gebyrer
Renter beregnes med Nationalbankens officielle udlånsrente
+ 7%
Rykkerskrivelse momsfri
Inkassomeddelse momsfri
Lukkebesøg momsfri
Gebyrer der er fritaget for moms, sker i henhold til Dansk
Fjernvarmes Cirkulære 2391/05,2353/04 og 2302/03

Excl. Moms

100,00
100,00

Incl. Moms

375,00

100,00
100,00
375,00

375,00
100,00
330,00

468,75
100,00
412,50

Aflæsningsbesøg
Flytteopgørelse ved selvaflæsning
Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg
Nedtagning af måler
Genetablering af måler

270,00
65,00
270,00
600,00
600,00

337,50
81,25
337,50
750,00
750,00

Ekstraordinær måleraflæsning med regning

200,00

250,00

35,00

43,75

Målerundersøgelse på stedet

335,00

418,75

Udbringning af måler

165,00

206,25

Genoplukning indenfor normal arbejdstid
Betalingsordning momsfri
Udkørende fogedforretning
Der er tale om værkets interne omkostninger i forbindelse med den
udkørende fogedforretning. Herudover pålægges faktiske omkostninger til
foged og eventuel låsesmed for sagens gennemførelse. Beløbet er typisk i
størrelsesordenen 1500,00 til 2500,00 kr.

Udskrift af regningskopi

Depositum
- sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug.
Bestyrelsen i Egtved Varmeværk A.m.b.a. har den 28. januar 2003 besluttet, at der kan stilles krav om
depositum som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at værket uden
denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til forbrugeren.
Der vil altid ske en individuel bedømmelse af forbrugerens forhold, inden der stilles krav om depositum,
såfremt forbrugeren umiddelbart inden kravet stilles har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med
gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfrister.
Beløbsstørrelsen på depositum, der eventuelt opkræves hos forbrugeren vil ligge i størrelsesordenen svarende
til 3-6 måneders skønnet varmeforbrug i det pågældende lejemål/ejendom.
Er du lejer må du forvente at udlejer / ejer bliver orienteret om at der er blevet lukket for varmeforsyningen til
din bolig.

Almindelige og tekniske leveringsbetingelser
De leveringsbetingelser der er gældende er trådt i kraft 1. juli 2014.
Du kan finde betingelserne på vores hjemmeside, eventuelt få dem på varmeværkets kontor.

