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Tarifblad 2018/2019 (Priser gældende fra 01.06.2018)

Engangsudgift ved ny tilslutning består af et fast grundbeløb.
Tilslutningsafgift inkl. stikledning
25.000 kr.
Bemærk! Valg af vandvarmer skal foretages i samråd med VVS installatør samt varmemester pga.
dimensionering af rør.

Årlig betaling for varmen består af en fast afgift samt en afgift for forbrugt MWh.
Fast afgift afregnes efter m3 beregnet efter m2 iflg. BBR x standardhøjde.
(Standardhøjde institutioner 3,40 meter.)
(Standardhøjde øvrige 2,30 meter)
Forbruget afregnes pr. forbrugt antal MWh med

11,25 kr.

491,25 kr.

Den årlige betaling fastsættes af fjernvarmens bestyrelse ud fra et forventet forbrug
som indbetales i 8 lige store a-conto beløb.
Beløbet forfalder hver måned den 15. - undtaget månederne april-juni-oktober-december.
Den endelige årsopgørelse af forbruget opgøres efter måleraflæsning den. 31. Maj.
Årlig målerafgift

437,50 kr.

Incitaments afregning vedr. afkøling.
MWH prisen tillægges 1 % for hver grad afkølingen er under 23 grader.

Alle priser er incl. 25% moms.

Byggemodningsbidrag.
Værkets bestyrelse/ledelse kan beslutte, at der skal opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye
udstykningsområder.
Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte
byggemodning, men kan maksimalt udgøre værkets faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger
i udstykningsområdet.
Evt. opkrævning af byggemodningsbidrag vil fremgå af værkets tarifblad og skal betales inden etablering af
hovedledningen.

Højslev nr. Søby Fjernvarme A.m.b.a, Søbyvej 48A, 7840 Højslev
Tlf. 22989380, Email: Varmemester@varme7840.dk, www.varme7840.dk

Standardgebyrer på el-, gas- og varmeområdet
(gældende for 2018-2019)

Rykkerskrivelse *)
lnkassomeddelelse ")
Lukkebesøg o)

100 kr.
100 kr.
375 kr.

Genoplukning inden for normal åbningstid
Betalingsordning ")
Fogedforretning, udkørende (l )

375 kr.
100 kr.
330 kr.

Selvaflæsningskort, rykker
Aflæsningsbesøg
Flytteopgørelse ved selvaflæsning
Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg

65 kr.
270 kr.
65 kr.
270 kr.

Nedtagning af måler
Genetablering af måler
Ekstraordinær måleraflæsning med regning
Udskrift af regningskopi
Målerundersøgelse på stedet
Udbringning af måler

600 kr.
600 kr.
200 kr.
35 kr.
335 kr.
165 kr.

") Gebyrer markeret med "*)" er momsfritaget, og der henvises til Dansk Fjernvarmes cirkulære
nr. 2391/O5, 2353/04 og 23CI2/Q3 som nærmere redegør herfor. (l)Der er tale om værkets interne
omkostninger i forbindelse med en udkørende fogedforretning.
Herudover pålægges faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed.

