Takstblad
for
Vejby-Tisvilde Fjernvarme a.m.b.a.
gældende fra 1. juli 2017 til 30. juni 2018
Afgifter
Fast afgift
Variabel afgift (varmepris)
Kapacitetsafgift
(for årsforbrug over 35 MWh)

kr. pr. år
kr. pr. MWh
kr. pr. MWh

Gebyrer
1. rykker
2. rykker
Ejerskiftegebyr
Gebyr for genåbning

u/moms
kr. 4.500,00
kr. 500,00
kr. 150,00

m/moms
kr. 5.625,00
kr. 625,00
kr. 187,50

kr. 100,00
kr. 120,00
kr. 200,00
kr. 800,00

momsfri
momsfri
kr. 250,00
kr. 1.000,00

Betalingsbetingelser
Det samlede acontobeløb opkræves månedsvis forud. Juli og august måned er betalingsfri.
Varme- og regnskabsåret løber fra 1. juli til 30. juni.
Betalingen sker gennem PBS eller ved brug af udsendte indbetalingskort (FI-kort).
Betalingsdato fremgår af indbetalingskortet.
Er indbetalingen ikke sket senest på den angivne betalingsdato, udsendes 1. rykker.
Hvis betalingsdato på 1. rykker ikke overholdes, udsendes 2. rykker.
Hvis betalingsdato på 2. rykker ikke overholdes, sendes sagen til incasso.
Derefter kan varmeforsyningen blive afbrudt og kan kun genåbnes mod betaling af genåbningsgebyr.
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, umiddelbart inden kravet stilles,
har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne.
Beløbsstørrelsen på det depositum, der opkræves hos forbrugeren, svarer til 3 måneders skønnet varmeforbrug i det
pågældende lejemål/ejendom.
Skyldige beløb tillægges rente i henhold til renteloven.
Tilslutning af nye andelshavere
Nye andelshavere betaler kr. 500,00 som andelsbeløb. Dette beløb tilbagebetales ikke, men følger den pågældende
ejendom ved eventuelt ejerskifte.
Desuden betales et tilslutningsbidrag bestående af investeringsbidrag + stikledningsbidrag + eventuel
byggemodningsbidrag som følger (ekskl. moms):
Investeringsbidrag
Fritliggende enfamiliehuse
Kæde/rækkehuse med separat stik
Boliger med fælles stikledning
Ældreboliger med fælles stikledning
Ungdomsboliger med fælles stikledning
Erhverv/institutioner pr m2
Priserne er eksklusive moms.

u/moms
kr. 18.000,00
kr. 12.000,00
kr. 9.000,00
kr. 7.200,00
kr. 3.600,00
kr.
120,00

m/moms
kr. 22.500,00
kr. 15.000,00
kr. 11.250,00
kr. 9.000,00
kr. 4.500,00
kr.
150,00

Stikledningsbidrag
De faktiske omkostninger ved etablering af stikledning fra skel til hovedhaner i bygning.
Byggemodningsbidrag
I nye områder opkræves byggemodningsbidrag svarende til de faktiske omkostninger til etablering af hovedledning.
Alle installationer inde i huset inklusiv fjernvarmeunit bekostes af forbruger.
Alle arbejder skal udføres af autoriseret mester.
Tilslutningsbidraget skal betales inden tilslutningen igangsættes.
Vejby-Tisvilde Fjernvarme a.m.b.a.
Bestyrelsen

