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TARIFBLAD
Priser pr. 01.01.2019

Tilslutning og forsyning sker efter Varmeforsyningsloven, lov nr. 382 af 13. juni 1990, den af
Favrskov Kommune udarbejdede varmeplan for lokalområdet, og de til enhver tid gældende
vedtægter og regulativ for Thorsø Fjernvarmeværk Amba.
Ekskl. moms

Inkl. moms

TILSLUTNINGSAFGIFT:
Pr. stikledning, ekskl. tinglysningsomkostninger

kr.

15.000,00

18.750,00

Tillæg pr. lbm. stikledning målt
fra skel

kr.

750,00

937,50

2.619,06

3.273,83

8,36

10,45

FORBRUGSBETALING:
Abonnementsbidrag

kr./år

Effektbidrag

kr./m2

Forbrug iflg. måler

kr./MWh

260,08

325,10

Rykkergebyr, pr. rykker

kr.

100,00

100,00

Inkassogebyr

kr.

100,00

100,00

Lukkegebyr

kr.

375,00

375,00

Genåbningsgebyr

kr.

375,00

468,75

Flyttegebyr

kr.

65,00

81,25

Afkølingsafgift, % -afgift af forbrugte
enheder efter omstående tabel

ØVRIGE BETALINGER:

GENERELLE BETINGELSER:
Afregningsår:
Årsopgørelse:
Acontorater:
Aflæsning:
Tilslutningsafgift:

Abonnementsbidrag:

Effektbidrag:

Afkølingsafgift:

Afregningsåret løber fra 1. januar til 31. december.
Årsopgørelse pr. 31. december vil blive udsendt medio januar sammen
med 1. acontorate til forfald 1/2.
1. acontorate udsendes som nævnt ovenfor med forfald 1/2 mens de øvrige acontorater forfalder 1/4, 1/6, 1/8, 1/10 og 1/12.
Fjernaflæste målere aflæses i december måned.
Prisen er gældende i forsyningsområdet i henhold til varmeplanen.
Ved etablering af nye udstykninger afgives tilbud på byggemodningsbidrag
fra sag til sag.
Der betales ikke tilslutningsafgift ved tilbygning.
Kontrakt med Fjernvarmeværket skal underskrives ved bestillingen og tilslutningsafgiften skal betales inden arbejdet påbegyndes.
Ved flere lejligheder betales 1 abonnementsbidrag for første lejlighed og
½ bidrag for hver efterfølgende lejlighed.
Erhvervsforbrugere med erhvervsareal over 50 m2 betaler ½ abonnements
bidrag ekstra.
Opkræves efter samlet bolig-/erhvervsareal ifølge BBR-registret. Såfremt
varmeværket erfarer, at oplysningerne i BBR-registret er urigtige, opkræves i stedet efter faktisk antal opvarmede m2.
Varmeværket kræver en afkøling (forskel mellem ind- og udløbstemperatur) på minimum 31o Celsius.
Såfremt afkølingen ikke er mindst 31o Celsius, beregnes en tillægsafgift af
forbrugte varmeenheder efter nedenstående tabel:
Afkøling:
Tillæg:
o
mellem 30,9 og 30,0
1%
mellem 29,9 og 29,0o
2%
o
mellem 28,9 og 28,0
3%
mellem 27,9 og 27,0o
4%
osv., således at en afkøling f.eks.
mellem 20,9 og 20,0o resulterer i
et tillæg på:
11%
Afkøling i o Celsius beregnes på følgende måde:
forbrugte MWh * 860 / forbrugte m3

Klagevejledning
Hvis du har klaget til dit fjernvarmeselskab, og du ikke er tilfreds med svaret/afgørelsen, som fjernvarmeselskabet træffer, skal du sikre dig, at du som minimum har fjernvarmeselskabets afgørelse på skrift, fx i en email eller i et brev.
Fjernvarmeselskabets afgørelse om ikke at give dig medhold - eller kun vil give dig delvis medhold - kan indbringes som en civilretlig tvist ved Ankenævnet på Energiområdet.
Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 4171 5000
post@energianke.dk
Se mere på varmeværkets hjemmeside www.thorsoefjernvarme.dk

