TARIFBLAD Næstved Varmeværk for 2013/14-2 (juni 2013)
forbrug, tilslutningsbidrag samt betalingsbetingelser

CVR.nr. 69995713

Ekskl. moms

Inkl. moms

FORBRUG (energiafregning efter målerens registrering)
kWh:
MWh:

kr.
kr.

0,464
464,00

kr.
kr.

0,580
580,00

AREALBIDRAG (pr. m2 erhvervs- og boligareal iht. BBR)
Fra
0 300 m2
Fra
301 - 5.000 m2
Fra
5.001 – 20.000 m2
Over
20.000 m2

kr.
kr.
kr.
kr.

20,80
18,00
15,00
5,60

kr.
kr.
kr.
kr.

26,00
22,50
18,75
7,00

Arealbidraget kan maksimalt udgøre 100% af de seneste 3 års gennemsnitlige forbrug,
omregnet med indeværende års priser. Har ejendommen ikke aftaget varme i den
samlede periode, vil budgetteret forbrug indgå i beregningsgrundlaget.
* MÅLERBIDRAG (pr. måler pr. år)
Til og med
4,5 Qn
Til og med 12,0 Qn
Til og med 30,0 Qn
Til og med 350,0 Qn

kr.
300,00
kr.
800,00
kr. 1.600,00
kr. 3.800,00

kr.
kr.
kr.
kr.

375,00
1.000,00
2.000,00
4.750,00

kr. 1.200,00
kr. 1.360,00

kr.
kr.

1.500,00
1.700,00

TILSLUTNINGSBIDRAG (pr. ejendom)
Ejendomme på 0 - 300 m2 (erhvervs- og boligareal):
Investeringsbidrag
Stikledningsbidrag
I alt

kr. 3.600,00
kr. 16.400,00
kr. 20.000,00

kr. 4.500,00
kr. 20.500,00
kr. 25.000,00

Ejendomme over 300 m2 (erhvervs- og boligareal):
Investeringsbidrag pr. m2 iht. BBR
Stikledningsbidrag pr. meter stikledning

kr.
12,00
kr. 2.000,00

kr.
kr.

ABONNEMENT VEKSLERUNIT (pr. veksler pr. år)
VB* 32,3 kW / V 12 kW
VB* 44,0 kW / V 19 kW
Andre typer efter aftale
* VB = varmt brugsvand / V = varme

15,00
2.500,00

I områder, hvor der ikke tidligere har været fjernvarme, ydes 100% rabat på tilslutningsbidraget i det kalenderår, hvor fjernvarmen etableres.
Derefter nedtrappes rabatten med 25% pr. år.

VEND…
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MOTIVATIONSTARIF (ved for lav afkøling):
For hver hele grad, der afkøles under 20oC skal der betales 1% af det samlede beløb på forbrug,
dog maksimalt 5%.
BETALINGSBETINGELSER for tilslutningsbidrag mv.:
Når stikledning etableres eller når sidste frist for tilslutning nås, iflg. Kommunens varmeplan,
opkræves tilslutningsbidrag. Fakturadato + 14 dage.
Arealbidrag opkræves efter trykprøvning af ejendommens fjernvarmesystem, dog senest 1
måned efter etablering af fjernvarmestik.
Udgifter i forbindelse med omlægning af stikledning eller lignende afholdes af ejeren. Varmeværket fakturerer de faktiske udgifter. Fakturadato + 14 dage.
Ved for sen betaling påløber der morarenter, som er den af Danmarks Nationalbank til enhver
tid fastsatte officielle udlånsrente, gældende fra 1. januar og 1. juli i indeværende år, med et
tillæg iht. rentelovens §5 stk. 1, pt. på 8%.
BETALINGSBETINGELSER for acontorater:
Det skønnede á conto beløb opdeles i 4 lige store á conto rater i juli, oktober, januar og april
måned. Der bliver udsendt 1 FI-kort ad gangen.
Forfald den 1. i måneden og sidste rettidige indbetaling er den 10. i måneden. Ved for sen betaling påløber der morarenter, som er den af Danmarks Nationalbank til enhver tid fastsatte
officielle udlånsrente, gældende fra 1. januar og 1. juli i indeværende år, med et tillæg iht.
rentelovens §5 stk. 1, pt. på 8%.
GEBYRER:
Restanceskrivelse 1:
Lukkegebyr:
Genåbningsgebyr:
Fogedforretning, udkørende:
Målerkontrol:
Manglende og for sen aflæsning:
Aflæsningsbesøg
Flyttegebyr:

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

25% moms
kr. 93,75
kr. 82,50
kr. 150,00
kr. 67,50
kr. 67,50
kr. 16,25

inkl. moms
kr. 468,75
kr. 412,50
kr. 750,00
kr. 337,50
kr. 337,50
kr. 81,25

Varmeværket kan stille krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor
der er nærliggende risiko for, at Varmeværket uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til forbrugeren.
Beløbsstørrelsen på det depositum, der opkræves hos forbrugeren vil ligge i størrelsesordenen
svarende til 3-6 måneders skønnet varmeforbrug i det pågældende lejemål/ejendom.
Såfremt Varmeværket opkræves gebyr for at eftersøge indbetaler, vil gebyret blive opkrævet
hos den pågældende forbruger.
Er der tvivlsspørgsmål til ovenstående, er De velkommen til at kontakte vort kontor der har
åbent:
mandag - torsdag
fredag

kl. 9.00 - 15.00
kl. 9.00 - 13.00
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