Vejlby Fjernvarme - Prisblad pr. 1/1 2021
Forbrugs enhedspriser:

Ekskl. moms

Inkl. moms

Investeringsbidrag pr. bolig:
Pris (pr. MWh)

kr.

394,00

kr.

492,50

Abonnementsbidrag:
1,5 m3 måler
3,5 m3 måler
6,0 m3 måler
10 m3 måler
15 m3 måler
25 m3 måler

kr.
800,00
kr. 1.600,00
kr. 3.200,00
kr. 4.000,00
kr. 6.000,00
kr. 10.000,00

Fast afgift:
Boligarealafgift (pr. m²)
Kælderarealafgift (pr. m²)
Erhvervsarealafgift (pr. m²)

kr. 1.000,00
kr. 2.000,00
kr. 4.000,00
kr. 5.000,00
kr. 7.500,00
kr. 12.500,00

Ekskl. moms
kr.
kr.
kr.

10,00
5,00
10,00

Inkl. moms
kr.
kr.
kr.

12,50
6,25
12,50

Enhver varmeregning betales senest på forfaldsdagen.
Såfremt dette ikke sker, vil der blive opkrævet renter af restancebeløbet.
Udebliver betalingen fortsat, vil der blive taget skridt til retslig inkasso, ligesom
varmeforsyningen vil kunne afbrydes uden yderligere varsel.

Betalinger
Aconto raterne opkræves over 4 rater med sidste rettidige indbetalingsdag den 2. i
februar, april, juli og oktober. Renter tilskrives med 1,5% pr. påbegyndt måned.

Rykkergebyr pr. gang
Flytteopgørelse
Lukkebesøg
Genoplukning

kr.
kr.
kr.
kr.

Ekskl. moms
75,00
270,00
375,00
300,00

Ekskl. moms
kr.
9.000 kr.
6.000 kr.
4.500 kr.
3.600 kr.
1.800 kr./m2
44 -

Inkl. moms
kr.
11.250 kr.
7.500 kr.
5.625 kr.
4.500 kr.
2.250 kr./m2
55 -

Målerbidrag:
Målerbidrag skal dække omkostninger til måler og hovedafspærringsventiler
1,5 m3 måler
kr.
2.500,kr.
3.125,3,5 m3 måler
kr.
3.500,kr.
4.375,6 m3 måler
kr.
5.000,kr.
6.250,10 m3 måler
kr.
7.000,kr.
8.750,15 m3 måler
kr. 10.500,kr.
13.125,-

Stikledningsbidrag:

Bestemmelser for levering af varme

Gebyrer

Fritliggende enfamiliehuse
Kæde-/rækkehuse
Etageboliger og almene familieboliger
Ældreboliger
Ungdomsboliger
Erhvervs-/industri/ institutioner

Inkl. moms
(momsfri)
kr.
337,50
(momsfri)
kr.
375,00

Tillæg for gennemsnitlig årsafkøling under 23 gr.oC
1% af det variable bidrag pr. gr.oC for hver grad afkølingen er under 23 gr. oC.

Stikledningsafgift bygning op til 1000 m2 kr./lbm. 685 Stikledningslængde måles fra grundens skellinie til indføringssted i huset.
Til bygninger over 1.000 m2 beregnes stikledningsprisen i hvert enkelt tilfælde og
betales efter regning.
Tilmelding til Vejlby Fjernvarme sker ved, at der sendes en målsat tegning
(situationsplan + plantegning) til varmeværket, med angivelse af husets størrelse i m²
og beliggenhed på grunden, samt indførelsessted af fjv. stikledningen.
Efter opmåling af stikledningslængde, fremsendes en faktura, som skal betales inden
udførelse/etablering af fjv. stikledning kan finde sted.

Byggemodningsbidrag:
Der bliver opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning.
Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med
den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske
omkostninger til etablering af gade ledninger i udstykningsområdet.

