Vorupør Kraftvarmeværk A.m.b.A

Tarifblad
Gældende for perioden 01. 01. 2018 til 31.12. 2018

Variabel afgift:
Energibesparelser:

Kr / KWh
Kr / KWh

Abonnementsbidrag:
Effekt bidrag bolig 0-75 m²:
Effekt bidrag bolig 75-140 m²:
Effekt bidrag bolig 140-180 m²:
Effekt bidrag bolig over 180- m²:
Effekt bidrag erhverv:
Målerleje:

Kr / måler / år
Kr / m² / år
Kr / m² / år
Kr / m² / år
Kr / m² / år
Kr / m² / år
Kr / måler / år

Excl.
moms

Incl.
moms

0,256
0,032

0,320
0,040

1.440,00
22,00
20,00
18,00
10,00
16,00
240,00

1.800,00
27,50
25,00
22,50
12,50
20,00
300,00

Der ydes rabat på effektbidraget, ved dokumenteret lavenergibyggeri se side 2.
Bygnings-arealet er defineret som summen af bolig- og erhvervsareal, ifølge statens BBR register.
Vorupør Kraftvarmeværk forbeholder sig dog retten til at efterprøve BBR registerets data ved en konkret
opmåling af ejendommen.

Betalingsbetingelser:
Den variable afgift opkræves i 10 lige store rater i månederne februar, marts, april, maj, juni, august,
september, oktober, november, og december. Efter udgangen af regnskabsåret, opgøres forbruget på basis
af forbrugt varme, i henhold til selskabets varmemåler hos forbrugerne. Varmemålere aflæses i december
måned.
Årsopgørelsen udsendes i januar måned og forfalder til betaling 10.februar.
Den faste afgift og målerleje opkræves i 10 lige store rater sammen med den variable afgift.
Betalingsfristen for à conto opkrævninger er den 10. i måneden.
Forbruger der betaler deres varmeregning med girokort, bliver opkrævet et gebyr på 50,00 kr/girokort.
Girokort der sendes til udlandet opkræver der 75 kr/girokort.
Betaling af varmeregningen over betalingsservice er gratis.
Ved overskridelsen af betalingsfristen udstedes der rykkerbreve. Rykkergebyr er kr. 100,00. Er der fortsat
ikke betalt 10 dage efter 2. rykker, lukkes der for varmen.
Genoplukningsgebyr inden for normal åbningstid kr. 375,00 excl. moms.
Gebyr for udarbejdelse af flytteopgørelse er kr. 150,00 excl. moms, som opkræves hos fraflytter.
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Tilslutningsafgift for nye fjernvarmeforbrugere:
Der opkræves ikke egentlig tilslutningsafgift, men udelukkende stikledningsafgift.
Størrelsen af stikledningsafgiften bestemmes af de faktiske omkostninger, forbundet med tilslutning til
fjernvarmenettet. Det vil sige, at en forbruger kan reducere installationsomkostningerne ved selv at foretage
opgravning for stikledningen på egen grund.
Ved kontakt til varmeværket kan der, ved hjælp af en opmåling, udregnes en cirka pris på installationsomkostningerne.
Ved etablering af et nyt udstykningsområde, beslutter bestyrelsen, om der skal opkræves byggemodningsbidrag. Der kan ikke opkræves mere end de faktiske udgifter.

Efffektbidraget for lavenergibygninger.
Med virkning fra 15. december 2015 er der indført særlige vilkår for tilslutning af lavenergibebyggelse. Disse
er ændret i 2017, i forbindelse med ændringer i Bygningsreglementet:

Definition af lavenergibygninger:
Ved lavenergibygninger forstås bygninger, som er opført efter Bygningsreglement 2010 eller senere, som er
klassificeret som lavenergibebyggelse jf. gældende bygningsreglement, dvs. at energirammeberegningerne,
jf. nedenstående, viser at bygningen overholder krav fra en bygningsklasse, der har krav til energirammen,
der er bedre end mindstekravet i gældende bygningsreglement.
Yderligere er det et krav, at energirammen alene opnås i kraft af bygningens konstruktion og ikke i kraft af
tilskudsproduktion i form af f.eks. solceller, solvarme, varmepumpe eller lignende. Bygningen må herudover
på intet tidspunkt benytte sig af supplerende varmekilde, som f. eks brændeovn.

Betingelser for tilslutning af lavenergibygninger på særlige vilkår:
Der skal foreligge en godkendt energirammeberegning for lavenergibygningen jf. retningslinjerne i gældende
bygningsreglement, som dokumenterer at bygningen opfylder ovennævnte betingelser.

Særlige vilkår for lavenergibygningernes tariffer:
Effektbidrag:
Effektbidraget reduceres med 50 % for dokumenterede lavenergibyggeri i henhold til ovenstående. Denne
nedsættelse er gældende for bygninger opført efter 31/12 2012.

Øvrige tariffer og tarifgrundlag:
Alle øvrige tariffer og grundlagene for dem følger Almindelige leveringsbestemmelser for Vorupør
Kraftvarmeværk.
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Renter og gebyrer
Excl.
moms

Incl.
moms

Girokort gebyr

kr.

50,00

50,00

Girokort gebyr udlandet

kr.

75,00

75,00

Rykkerskrivelse

kr.

100,00

100,00

Inkassomeddelse

kr.

100,00

100,00

Lukkebesøg

kr.

375,00

375,00

Genåbning inden for normal åbningstid

kr.

375,00

468,75

Betalingsordning

kr.

100,00

100,00

Fogedforretning, udkørende

kr.

330,00

412,50

Selvaflæsningkort, rykker

kr.

100,00

100,00

Aflæsningssbesøg

kr.

270,00

337,50

Flytteopgørelse ved selvaflæsning

kr.

150,00

187,50

Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg

kr.

270,00

337,50

Nedtagning af måler

kr.

600,00

750,00

Genetablering af måler

kr.

600,00

750,00

Ekstraordinær måleraflæsning med regning

kr.

200,00

250,00

Udskrift af regningskopi

kr.

35,00

43,75

Målerundersøgelse på stedet

kr.

335,00

418,75

Udbringning af måler

kr.

165,00

206,25

Renter efter forfaldsdato og renter i øvrigt beregnes med den officielle udlånsrente med et tillæg op 7 % p.a.
Priserne er fastsat af bestyrelsen for Vorupør Kraftvarmeværk den 28. november 2017, og er anmeldt til
energitilsynet den 21. december 2017.

Bestyrelsen, november 2017
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