TARIFBLAD
Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a.
Gældende 1.7.2021-31.12.2021

Private forbrugere:
Excl. moms

Inkl. moms

Pris pr. MWh
235,00 kr.
Fast abonnementsbidrag
1.848,00 kr.
Fast effektbidrag pr.m2/år
10,00 kr.
2
Maks. effektbidrag er 2862,50 kr. incl. moms = 229 m .

293,75 kr.
2.310,00 kr.
12,50 kr.

Acontoopkrævninger.
Der opkræves 4 acontorater pr. år og årsopgørelsen udarbejdes pr. 31. december.
I følgende måneder opkræves acontorater: februar, maj, august og november.

Motivationstarif:
Et pristillæg på det målte energiforbrug, på 1% pr. grad returtemperaturen er højere end den forventede returtemperatur ift. Fremløbstemperaturen. Tillægget kan maksimalt andrage 20%. Afregning
af pristillæg foretages iht. Nedenstående tabel. Heraf fremgår den forventede returtemperatur ift.
fremløbstemperatur, målt hos forbruger.
Fremløbstemperaturen skal aflæses således, at det er op til fremløbstemperaturen i hele tal, således
at en gennemsnitlig fremløbstemperatur på f.eks. 58,0 oC, giver en max returtemperatur på 41 oC,
mens en fremløbstemperatur på 58,1 oC, giver en max returtemperatur på 40 oC.
Gennemsnitlig
75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50
fremløbstemperatur
Forventet gennemsnitlig returtemperatur

36 36 36 37 37 37 37 38 38 38 39 39 39 39 40 40 40 41 41 41 42 42 43 43 43 44

Tilslutningsbidrag for private:
Investeringsbidrag
Stikledningsbidrag
I alt

Excl. Moms

Inkl. moms

4.000,00 kr.
16.000,00 kr.
20.000,00 kr.

5.000,00 kr.
20.000,00 kr.
25.000,00 kr.
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Offentlige institutioner:
Excl. moms
Pris pr. MWh
Fast abonnementsbidrag
Fast effektbidrag pr.m2/år

235,00 kr.
1.848,00 kr.
10,00 kr.

Inkl. moms
293,75,00 kr.
2.310,00 kr.
12,50 kr.

Motivationstarif:
Der stilles samme krav til afkøling som til privatforbrugere.

Tilslutningsbidrag for offentlige institutioner:
Tilslutningsbidrag for offentlige institutioner o. lign. aftales pr. tilslutning.

Blandet bolig og erhverv:
Excl. moms
Pris pr. MWh.
Fast abonnementsbidrag
Fast effektbidrag pr.m2/år

235,00 kr.
1.848,00 kr.
10,00 kr.

Inkl. moms
293,75 kr.
2.310,00 kr.
12,50 kr.

Maks. effektbidrag er 2862,50 kr. incl. moms = 229 m2. Såfremt der ikke drives erhverv i erhvervsdelen.
Der betales ikke yderligere effektbidrag ud over effektbidrag til den private husstandsandel, såfremt
der ikke drives erhverv i erhvervsdelen. Drives der erhverv i erhvervsdelen, skal der betales effektbidrag for alle erhvervskvadratmeterne, hvor lokalerne er opvarmet med fjernvarme.

Motivationstarif:
Der stilles samme krav til afkøling som til privatforbrugere.

Tilslutningsbidrag for blandet bolig og erhverv:
Tilslutningsbidrag for erhverv, offentlige institutioner o. lign. aftales pr. tilslutning.

Ren erhverv:
Excl. moms
Pris pr. MWh
Fast abonnementsbidrag
Fast effektbidrag
Der er intet maks. effektbidrag.

235,00 kr.
1.848,00 kr.
10,00 kr.

Inkl. moms
293,75 kr.
2.310,00 kr.
12,50 kr.
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Motivationstarif:
Der stilles samme krav til afkøling som til privatforbrugere.

Tilslutningsbidrag for ren erhverv:
Tilslutningsbidrag for ren erhverv o. lign. aftales pr. tilslutning.

Gældende for alle forbrugere
Rentesats og rykkere
Rentesats ved for sent indbetaling p.a.
1. Rykker, gebyr
2. Rykker, gebyr

10,00 %
100,00 kr.
100,00 kr.

Genoplukningsgebyr

300,00 kr.

Flytteomkostning.
Flytteomkostning, Gældende fra 1. Januar 2020

Excl. moms

Incl. moms

200,00 kr.

250,00 kr.

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 gadeledninger i udstykningsområdet.
Depositum.
Hjordkær Fjernvarme kan stille krav om tre måneders aconto varmeforbrug som depositum, hvor
der er nærliggende risiko for, at værket uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til
forbrugeren. Inden et sådant krav rejses, vil der ske en individuel bedømmelse af forbrugerens forhold.
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