Takstblad fra 1. jan. 2019. – Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.A
1.

Byggemodningsbidrag
Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye
udstykningsområder. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af
de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, og
udgør fjernvarmeværkets faktiske omkostninger til etablering af
hovedledninger i udstykningsområdet.
Byggemodningsbidraget betales i to rater 50% før opstart, det restende
ved opgørelse af faktiske omkostninger.
Byggemodningsbidrag betales af udstykker, mens investerings- og
stikledningsbidrag betales af de kommende forbrugere jf. værkets
bestemmelser.

2. Tilslutningsbidrag
2.1 Investeringsbidrag
Investeringsbidraget beregnes på grundlag af ejendommes brutto
etageareal i m².
Investeringsbidrag pr. m²………………………………………………………...…………………………kr.:
2.2 Stikledningsbidrag
Til Dækning af udgifter til stikledning, målt i tracéet ind til soklen på
ejendommen.
Pr. meter kanal op til Ø 25mm……………………………………………….………………..…………kr.:
Fradrag i pris for eget gravearbejde pr. meter.………………………………………...…….….kr.:
I særlige tilfælde, og afhængig af bygningens anvendelse, indhentes tilbud.

Eks. Moms

inkl. moms

60,00

75,00

900,00
150,00

1125,00
187,50

2.3 For ejendomme, der er klassificeret til lavenergiklasse (dvs. Bygningsklasse 2020 ) i henhold til det til enhver tid gældende
bygningsreglement, OG hvor der ikke anvendes supplerende varmekilde, reduceres investeringsbidraget med 50 %.
3.

Faste bidrag

3.1 Abonnementsbidrag
Abonnementsbidrag pr måler (op til 2,5 m³/t)………………………………………..…………kr.:
Abonnementsbidrag pr. måler (over 2,5 m³/t)……………………………………………..……kr.:
3.2

600,00
2500,00

750,00
3125,00

Effektbidrag
Effektbidraget beregnes på grundlag af den tilsluttede ejendomsareal
efter BBR oplysninger. BBR arealet beregnes som den tilsluttede
ejendoms samlede bolig areal og erhvervs areal.
Effektbidrag, kr/m²…………………………………………………………………………………………….kr.:

45,00

4. Forbrugs bidrag
4.1 Forbrugt energi, kr./ Mwh ………………………..………………………………………………….…..kr.:

400,00

Forbrugeranlæg skal være indrettet, så der kan opnås en årsafkøling på
minimum 30 grader, jf. værkets bestemmelser. Fjernvarmeværket opkræver
pt. ingen tarif for manglende afkøling af fjernvarmevandet.
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56,25

500,00
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5.

Betalingsbetingelser

Eks. Moms

inkl. moms

Både det faste bidrag og forbrugsbidraget opkræves i 12 lige store
aconto rater efter budgetteret forbrug, og opgøres efter udgangen af
august måned på basis af forbrugt varme i henhold til måler aflæsning.
Årsopgørelsen afregnes sammen med rate 2. Overstiger eventuel
tilbagebetaling rate 2, udbetales det overskydende beløb via
betalingsservice eller ved bankoverførsel. Seneste rettidige
betalingsdato fremgår af betalingsservice/faktura/girokort.
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Gebyrer
Lukke gebyr (momsfrit) .....................................……….………………….……………..……kr.:
Åbne gebyr (inden for normal arbejdstid) ………………………………….……………….…..kr.:
Rykker gebyr (momsfrit)…………………………………………………………………………………..kr.:
Flytte gebyr………………………………………………………………………………………….…….…….kr.:
Flytteopgørelser +/- 25 kr. afregnes ikke.
Gebyr for kontant indbetaling……………………………………………………………..………….kr.:
Udkald uden for normal åbningstid der ikke skyldes fjernvarme leveringen ……kr.:

375,00
375,00
100,00
65,00
40,00
400,00

Såfremt raterne ikke tilmeldes betalingsservice kan der opkræves et
gebyr. Fjernvarmeværket opkræver pt. Ikke et gebyr for dette.
7.

Depositum
Fjernvarmeværket stiller krav om depositum som sikkerhed for
fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at
fjernvarmeværket 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 eller anden
sikkerhedsstillelse. Der vil kun blive stillet krav om depositum, såfremt
forbrugeren har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne
væsentlige overskridelse af betalingsfristerne.
Beløbets størrelse på det depositum, der opkræves hos forbrugeren,
svarer til 3 måneders skønnet varmeforbrug i det pågældende
lejemål/ejendom.
I øvrigt henvises til fjernvarmeværkets vedtægter, almindelige og
tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering.

Vedtaget af bestyrelsen, Tørring kraftvarmeværk
Anmeldt til energitilsynet
Takstblad gældende fra

den 27-12-2018
den 28-12-2018
den 01-01-2019
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468,75
81,25
50,00
500,00

