Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. – Takstblad 2018
1.

Stikledningsbidrag

a
Ekskl. moms

Inkl. moms

Grundbeløb…………………….………………………………………………………..……kr.:

6000,00

7500,00

Pris pr. ekstra meter………………………………………………………………..…….kr.:

500,00

625,00

Faste bidrag
2.1 Abonnementsbidrag
Abonnementsbidrag, kr./år…………………………..…………………………..….kr.:

450,00

562,50

15,00

18,75

Til dækning af udgifter til stikledning på egen grund. Målt i tracéet fra ejendommens
skel og ind til soklen på ejendommen. Prisen er inkl. 10 m stikledning.

2.

2.2 Effektbidrag
Effektbidraget beregnes på grundlag af den tilsluttede ejendoms areal efter BBR
oplysninger. BBR arealet beregnes som den tilsluttede ejendoms samlede boligareal.
Der afregnes for samtlige m2.
0 – 80 m²
areal kr./m²…….……………………….……..kr.:
81 – 160 m²

areal kr./m²…………………………………….kr.:

13,00

16,25

161 – 240 m²

areal kr./m²……………………………….……kr.:

10,00

12,50

241 – 320 m²

areal kr./m²…………………………………….kr.:

9,00

11,25

˃ 320 m²

areal kr./m²………………………………….…kr.:

8,00

10,00

450,00
0,45
125,00

562,50
0,56
156,25

2.3 Forbrugsafgifter
Forbrugt energi kr. /MWh…………………………………..………………………….kr.:
Forbrugt energi kr. /kWh…………………………………………………………….….kr.:
Forbrugt energi kr. /GJ…………………………………………………………………...kr.:

Forbrugeranlæg skal være indrettet, så der kan opnås en årsafkøling på minimum 30 grader,
jf. fjernvarmeværkets tekniske leveringsbestemmelser. Hvis det ikke opnås, vil forbrugeren blive
kontaktet af fjernvarmeværket, for vejledning og anbefalinger til, hvordan forholdene kan blive
bragt i orden. Fjernvarmeværket opkræver pt. ingen tarif for manglende afkøling af fjernvarmevandet.

3.

Betalingsbetingelser
Både det faste bidrag og forbrugsbidraget opkræves forud i 4 lige store aconto rater efter budgetteret
forbrug, og opgøres efter udgangen af december måned på basis af forbrugt varme i henhold til måleraflæsning.
1. rate har forfald 1. september. Herefter 1. november, 1. februar og 1. maj.
Årsopgørelsen forfalder sammen med rate 1. Overstiger eventuel tilbagebetaling rate 1,
udbetales det overskydende beløb via Betalingsservice/faktura/indbetalingskort.

Renter
Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdato tillægges der rente. Renten beregnes i henhold til den enhver tid gældende rentelov.
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4.

Gebyrer
4.1 Restancegebyr
Rykkerskrivelse………………………………………………………………………..…………Kr.:
10 dage efter udsendelse af inkassovarsel kan der lukkes for varmen. Restancen
indgives til retslig inkasso og gebyr herfor opkræves efter gældende regler.

a
Ekskl. moms

Inkl. moms

100,00*

4.2 Lukke og åbningsgebyr
Lukkegebyr……………………………………………………………………………………..….Kr.:
Genåbning inden for normal åbningstid………………………..……………………Kr.:

400,00*
400,00

500,00

4.3 Flyttegebyr
For registrering og behandling heraf, beregnes et flyttegebyr på i alt…Kr.:

125,00

156,25

4.4 Gebyr udlejere
Manglende rettidig flytteanmeldelse

240,00

300,00

Fjernvarmeværket stiller krav om 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
sikkerhedsstillelse. Der vil kun blive stillet krav om sikkerhed, såfremt forbrugeren har haft et regelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne.
Beløbets størrelse på den sikkerhed der opkræves hos forbrugeren, svarer til 5 måneders skønnet varmeforbrug i det pågældende lejemål/ejendom.
I øvrigt henvises til fjernvarmeværkets vedtægter, almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering samt
tekniske leveringsbestemmelser.
Vedtaget af bestyrelsen, Sindal Varmeforsyning den…………………….. 25.06.2018
Anmeldt til Energitilsynet den……………………………………………………….. 30.06.2018
Takstblad gældende fra den………………………………………………………….. 01.07.2018

