TARIFFER 1/7 – 31/12 2020 (alle priser er inkl. moms)

1.

Årlige bidrag
Målerbidrag

350,00 kr./år.

Fast bidrag pr. år efter rummeter, (normalbidrag):
0
300 m³ à kr.
6,50 pr. m³
301
600 m³ à kr.
5,74 pr. m³
601
- 1.000 m³ à kr.
4,96 pr. m³
1000
m³ à kr.
4,20 pr. m³
Fast bidrag pr. år efter rummeter, ej betalt byggemodningsbidrag (erhvervsområde ved Aalborgvej):
0
300 m³ à kr. 10,70 pr. m³
301
600 m³ à kr.
9,34 pr. m³
601
- 1.000 m³ à kr.
7,96 pr. m³
1000
m³ à kr.
6,60 pr. m³
Forbrugsbidrag: 525,00 kr. pr. MWh eller 0,525 kr. pr. kWh
Ekstraomkostninger for manglende afkøling i henhold til Tekniske Bestemmelser for
Fjernvarmelevering pkt. 11.2 betales for hver grads manglende afkøling med 1,5 % af prisen pr.
MWh.
2.

Rente og gebyrer.
Renter efter renteloven - (diskonto + 8%) min. 10 kr. pr. påbegyndt måned.
Gebyr for flytteopgørelser i.h.t. dokumentation
456,25 kr.
Gebyr for flytteopgørelser, aflæst af varmeværket
531,25 kr.
Gebyrer i øvrigt iht. Forsyningstilsynets vejledende standard.

3.

Betalingsfrister:
Årlige bidrag opkræves à conto i 4 lige store rater i månederne, februar, april, juli og oktober
med betalingsfrist til den 1. i måneden. Eventuel rest ifølge årsopgørelse betales senest 1.
februar efter varmeårets afslutning som er den 31/12.
Renter og gebyrer tillægges årsopgørelsen.
Tilslutningsbidrag og flytteopgørelse betales senest 14 dage efter
fremsendelse.

4.

Tilslutningsbidrag:
Hobro Varmeværk foretager opmåling af ejendommens størrelse (m3/rummeter). Længde og
brede er ejendommens udvendige mål. Loftshøjden måles indvendig til fast loft + 10 cm.
Opmålingen danner grundlag for størrelsen på varmeveksler, tilslutningsbidrag og årlige faste
bidrag.
0
300 m³ à kr. 14,38 pr. m³
301
600 m³ à kr. 10,75 pr. m³
601
- 1.000 m³ à kr.
7,25 pr. m³
1000
m³ à kr.
4,88 pr. m³
Hoved - og stikledningsbidrag afhænger af områder/udstykninger:
Oprindelig fjernvarmeområde:
Hovedledningsbidrag
Stikledningsbidrag indtil 20 meter.
Stikledning udover 20 meter pr. meter

kr. 15.000,00
kr. 17.500,00
kr.
875,00

”Nye” udstykninger hvor byggemodningsbidrag er betalt:
Hovedledningsbidrag
Grundtakst
Stikledningsbidrag indtil 20 meter.
Stikledning udover 20 meter pr. meter

kr.
0,00
kr. 1.875,00
kr. 17.500,00
kr.
875,00

”Nye” udstykninger ej betalt byggemodningsbidrag (erhvervsområde ved Aalborgvej):
Hovedledningsbidrag
kr. 18.750,00
Stikledningsbidrag indtil 20 meter.
kr. 17.500,00
Stikledning udover 20 meter pr. meter
kr.
875,00
Alle områder:
For ejendomme over 600 m3 betales tillæg for større rør
til stikledning (altid tilbud og dokumenteret materialepris)

efter tilbud

5.

Garanti
Installatøren skal stille en garanti på kr. 20.000 som aftalt mellem Danske Fjernvarmeværkers
Forening og Brancheforeningen for Smede og VVS-firmaer. Jfr. Tekniske bestemmelser pkt.
3.1.

6.

For ændring af stik eller reparation af skader på fjernvarmerør, måler eller andet materiel
tilhørende Hobro Varmeværk, betales en timepris på kr. 462,50 plus materialer.

7.

Byggemodningsbidrag.
Hobro Varmeværk kan beslutte, at der skal opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med
nye udstykningsområder, byggemodningsbidraget størrelse afhænger af de konkrete forhold i
forbindelse med den enkelte byggemodning, men kan maksimalt udgøre Hobro Varmeværks
faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet. Eventuel
opkrævning af byggemodningsbidrag vil fremgå af Hobro Varmeværks takstblad, og skal
betales af udstykkeren inden etablering af hovedledningen.

Priserne og betingelser anmeldes til Forsyningstilsynet.

