Vinderup Varmeværk A.m.b.a
Takstblad
Gældende for perioden 1.7.2013 til 30.6.2014
kr/ MWh
kr/år
kr/m2
kr/m2

Forbrugsafgift
Måler- og administrationsgebyr
Fast afgift 0-200 m2
Fast afgift > 200 m2
Effekt afgift

Erhverv / institutioner kan efter aftale betale fast afgift i forhold til max
effekt i det foregående år. (beregnes ud fra det foregående års max vand
flow i liter/time)

Motivationstarif
Pr. MWh og grad C. den gennemsnitlige returtemperatur er
mindre end 30 grader C., dog max. for 10 grader C.
Pr. MWh og grad C. den gennemsnitlige returtemperatur er
større end 35 grader C., dog max. for 10 grader C.

ekskl. moms
350,00
450,00
16,30
14,05

inkl. moms
437,50
562,50
20,38
17,56

ekskl. moms
14,05 kr/liter

inkl. moms
17,56 kr/liter

Kr. ekskl. moms
Minus 4,00 /MWh/C.

Kr. inkl. moms
Minus 5,00 /MWh/C.

Plus 4,00 /MWh/C.

Plus 5,00 /MWh/C.

(betalingen reduceres)
(betalingen forøges)

(betalingen reduceres)
(betalingen forøges)

Betalingsbetingelser:
Aconto beløb udregnes efter forbrug i 2012-13.
Forbrugsafgiften opkræves i 10 lige store rater (a-conto) i månederne: september, oktober, november, december,
januar, februar, marts, april, maj og juni.
Den faste afgift og målerleje opkræves i 10 lige store rater sammen med forbrugsafgiften.
Betalingsfristen for a-conto opkrævninger er den 10. i måneden.
Årsopgørelsen udsendes i slutningen af juli med 14 dages betalingsfrist.

Gebyrer:
Rykkergebyr:
Inkassomeddelelse:
Lukkebesøg:
Genoplukning:
Betalingsordning:
Fogedforretning:
Flytteopgørelse ved selvaflæsning
Flytteopgørelse med aflæsning
Nedtagning af måler
Genetablering af måler

kr. 100,00 (momsfri)
kr. 100,00 (momsfri)
kr. 375,00 (momsfri)
kr. 375,00 (ekskl. moms)
kr. 100,00 (momsfri)
kr. 330,00 (ekskl. moms)
kr. 65,00 (ekskl. moms)
kr. 270,00 (ekskl. moms)
kr. 600,00 (ekskl. moms)
kr. 600,00 (ekskl. moms)

Renter:

Ved overskridelse af betalingsfristen beregnes renten med diskontoen + 7,0 % / 12 pr. påbegyndt måned dog mindst
kr. 10,00, som pålignes årsopgørelsen.

Tilslutningsbidrag for nye fjernvarmeforbrugere:
For standard tilslutninger op til dimensionen DN 20 betales tilslutningsbidrag på kr. 10.000,00 (ekskl. moms) incl. 5
rendemeter stikledning fra hovedhaner til skel mod vej. For stik udover 5 meter betales kr. 885,50 (ekskl. moms) pr.
rende meter.
Øvrige stikdimensioner betales af forbrugeren til udførelsesdatoens priser med tillæg af 10 % administrationsbidrag.
Underliggende målerinstallationer max. 1,5 m efter hovedhaner kr. 4.000,00 pr. stk. (ekskl. moms).

Byggemodningsbidrag:

Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning. Det vil maksimalt udgøre varmeværkets
omkostninger til etablering af gadeledninger i udstykningsområdet med tillæg på 10 % administrations bidrag samt
investeringsbidrag.

Bestyrelsen, december 2013

