Thorsager Fjernvarmeværk A.m.b.a.
Tarifblad gældende fra 1. juli 2022 - inklusiv moms.

Faste afgifter:

Fast afgift (Målerleje)
Fastbidrag (Uden måler)

kr.
kr.

2.000,00
2.000,00

Fast afgift / arealbidrag pr. m2 BBR areal:
Boliger
Kælderarealer.( Under 20 m2 medregnes ikke)
Erhvervsarealer med rumopvarmning
Erhvervsarealer med delvis rumopvarmning
Erhvervsarealer med begrænset opvarmning

Boligarealer
Øvrige kældre
Arbejdslokaler
Butikslokaler
Lagerlokaler

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

27,50
10,00
27,50
25,00
12,50

En boligenhed beregnes maksimalt for 160 m2

Max.

kr.

4.400,00

Pr. Kwh

kr.

0,5375

Variabel afgift:

Variabel afgift efter måler

Motivationstarif:

Ved fremløbstemperatur over 65 ℃:
For hver 1 ℃ returløbstemperaturen er under 30 ℃, fratrækkes 1 % af det samlede forbrug.
For hver 1 ℃ returløbstemperaturen er over 37 ℃, tillægges 1 % af det samlede forbrug.
Ved fremløbstemperatur under 65 ℃:
Grænserne for fradrag og tillæg bliver ½ ℃ højere, for hver 1 ℃ fremløbstemperaturen falder.

Tilslutningsbidrag:

Fritliggende en familiehuse /parcelhuse
Rækkehuse og kædehuse - dobbelthuse
Etageboliger / lejligheder
Øvrige bygninger

Pr. BBR m2

kr.
kr.
kr.
kr.

Tilslutningsbidraget er inklusiv 20 m. stikledning, twin alupex, op til 26 mm, hovedhaner,
samt måler.
Ekstra meter stikledning
Pr. meter
kr.

12.500,00
Tilbud
Tilbud
Tilbud

625,00

Tilslutningsbidrag:

Nye udstykninger.
Der opkræves byggemodnings/etableringsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder.
Byggemodnings/etableringsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse
med den enkelte byggemodning og udgør fjernvarmeværkets faktiske omkostninger til
etablering af hovedledninger samt stik 1 meter ind på hver grund i udstykningsområdet.
Fritliggende en familiehuse/parcelhuse
kr.
Tilslutningsbidraget er inklusiv 20 m. stikledning, twin alupex, op til 26 mm, hovedhaner,
samt måler.

6250,00

Ekstra meter stikledning

Pr. meter

kr.

625,00

kr.
kr.
kr.
kr.

100,00
100,00
300,00
300,00

Aflæsning af måler:

Aflæsning af fjernvarmemålerer foretages med radioaflæsning.
A`conto betalingen opkræves kvartalvis i august, november, februar og maj.
Årsopgørelsen udsendes sammen med 1. rate i august.

Gebyrer:

Rykkergebyer ved manglende betaling
Inkassooverdragelse af tilgodehavende
Gebyr for lukning
Gebyr for genåbning efter lukning

Lukker SELSKABET for varmen til en LEJER med direkte kundeforhold på grund af manglende
betaling/usikkert betalingsmønster samt manglende sikkerhedsstillelse, overgår betalingsforpligtigelsen for alle faste og variable bidrag til EJEREN fra lukkevarseltidspunktet (dato for
første lukkebesøg angivet i lukkebrev).
SELSKABET kan kræve sikkerhedsstillelse af EJEREN inden levering til LEJEREN, hvis EJEREN gentagne
gange har udlejet til LEJERE med direkte kundeforhold, som ikke overholder betalingsforpligtelserne overfor SELSKABET.
Øvrige leveringsforhold-herunder lejeaftalen-mellem en EJER og en LEJER er SELSKABET
uvedkommende.
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