Tariffer for driftsåret 01.07.2018 – 30.06.2019

Tilslutningsbidrag:

Incl. moms

Excl. moms

Stikledningsbidrag - min. 6.250,00
pr. lbm.
Investeringsbidrag 0 → 500 m² over18 °C pr. m²
Investeringsbidrag 501 → m² over18 °C
pr. m²
Investeringsbidrag under 18 °C
pr. m²

kr. 625,00
kr. 25,00
kr. 12,50
kr. 9,38

kr. 500,00
kr. 20,00
kr. 10,00
kr. 7,50

m² er bolig- og/eller erhvervsareal i henhold til BBR.
For erhvervsbygninger, der forudsættes opvarmet til under 18 °C, reduceres investeringsbidraget med 25 %.
Byggemodningsbidrag (maks. pr. byggegrund)

kr. 31.250,00 kr. 25.000,00

Årlige betalinger:
Fast bidrag på 0 - 3.000 m²
Fast bidrag på 3.001 - 6.000 m²
Fast bidrag på over 6.001 m²

pr. m²
pr. m²
pr. m²

kr. 20,00
kr. 10,00
kr. 5,00

kr. 16,00
kr. 8,00
kr. 4,00

Erhvervsbygninger opvarmet til mindre end 18 °C
Fast bidrag på 0 - 3.000 m²
pr. m²
Fast bidrag på 3.001 - 6.000 m²
pr. m²
Fast bidrag på over 6.001 m²
pr. m²

kr. 15,00
kr. 7,50
kr. 3,75

kr. 12,00
kr. 6,00
kr. 3,00

Målerbidrag

pr. måler.

kr. 1.500,00

kr. 1.200,00

Variabel bidrag
Variabel bidrag

pr. kWh
pr. MWh

kr. 0,168
kr. 168,75

kr. 0,135
kr. 135,00

Varmeudgiften fordeles over året i 4 lige store rater, som forfalder den 1/9, 1/12, 1/3 og 1/6.
Specialopkrævning – i forbindelse med fusionen – Nr. Nissum, for de som ikke har betalt kontant
3 årig model
pr. m²
kr. 51,35
kr. 41,08
5 årig model
pr. m²
kr. 32,92
kr. 26,34
10 årig model
pr. m²
kr. 19,29
kr. 15,43
Opkrævning over 4 årlige rater
Incitamentstarif:
Fremløbstemperatur i °C
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
Returtemperatur i °C
41 41 40 40 39 39 39 38 37 36 35 35 35 35 35 32 31 30
Tillægget er 1% pr. manglende grad afkøling max. 25%

Gebyrer:
Rykkerskrivelse – momsfri
Inkassoskrivelse – momsfri
Lukkegebyr – momsfri
Åbningsgebyr
Nedtagning af måler
Genetablering af måler
Flyttegebyr
Depositum

kr. 468,75
kr. 750,00
kr. 750,00
kr. 337,50
kr. 6.250,00

kr. 100,00
kr. 100,00
kr. 375,00
kr. 375,00
kr. 600,00
kr. 600,00
kr. 270,00
kr. 5.000,00

Rente:
Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 8 % p.a.
Byggemodningsbidrag:
Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykninger. Byggemodningsbidragets størrelse
afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, og udgør fjernvarmeværkets
faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet.
Byggemodningsbidrag betales af udstykker, mens investerings- og stikledningsbidrag betales af de kommende
forbrugere.

