TARIFFER 1/7 – 31/12 2020 - Hobro Syd og Hørby skoleby
(alle priser er inkl. moms)

1.

Årlige bidrag for private boliger.
Målerbidrag

500,00 kr./år

Fast bidrag pr. år efter BBR kvadratmeter, (normalbidrag):
0
120 m2 à kr. 59,80 pr. m2
121
240 m2 à kr. 18,55 pr. m2
241
400 m2 à kr. 15,81 pr. m2
401
m2 à kr. 13,11 pr. m2

Forbrugsbidrag: 525,00 kr. pr. MWh eller 0,525kr. 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.

Årligt bidrag for erhverv.
Målerbidrag

500,00 kr./år

Fast bidrag pr. år efter BBR kvadratmeter, (normalbidrag):
0
121
241
401

-

120
240
400

m2
m2
m2
m2

à kr.
à kr.
à kr.
à kr.

21,25 pr. m2
18,55 pr. m2
15,81 pr. m2
13,11 pr. m2

Boliger der anvendes til privat beboelse, og kan forsynes igennem et 20 mm. stik, samt en
1,5 m3 måler, kan betragtes som privat beboelse, og afregnes efter tariffen for ”private
boliger”.
I tvivls tilfælde afgør Hobro Varmeværk, hvilken tarif der skal anvendes ved tilslutning og
afregning.
Der betales årligt bidrag ud fra antallet af erhvervsmæssige BBR kvadratmeter. Der skal dog
ikke betales årligt bidrag for areal der ikke er opvarmet.
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.

Årligt bidrag for offentligt erhverv.
Målerbidrag

500,00 kr./år

Fast bidrag pr. år efter BBR kvadratmeter, (normalbidrag):
0
120 m2 à kr. 21,25 pr. m2
121
240 m2 à kr. 18,55 pr. m2
241
400 m2 à kr. 15,81 pr. m2
401
m2 à kr. 13,11 pr. m2
Der betales årligt bidrag ud fra antallet af BBR kvadratmeter. Der skal dog ikke betales årligt
bidrag for areal der ikke er opvarmet.
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 + 7%) 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 for Erhverv
Der betales tilslutningsbidrag ud fra antallet af erhvervsmæssige BBR kvadratmeter. Der skal
dog ikke betales tilslutningsbidrag for areal der ikke er opvarmet.
Fast grundbeløb
0
121
241
401

-

120
240
400

15.000
m2
m2
m2
m2

à kr.
à kr.
à kr.
à kr.

37,18 pr. m2
32,45 pr. m2
27,67 pr. m2
22,93 pr. m2

Tilslutningsbidrag for offentligt Erhverv.
Der betales tilslutningsbidrag ud fra antallet af erhvervsmæssige BBR kvadratmeter. Der skal
dog ikke betales tilslutningsbidrag for areal der ikke er opvarmet.
Fast grundbeløb
0
121
241
401

-

120
240
400

15.000 kr.
m2
m2
m2
m2

à kr.
à kr.
à kr.
à kr.

74,38 pr. m2
64,90 pr. m2
55,35 pr. m2
45,88 pr. m2

Tilslutning af private boliger.
Tilslutningen af private boliger til Hobro Varmeværk er gratis. Med i den gratis installation er
også en fjernvarmeunit som Hobro Varmeværk ejer og vedligeholder.
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.

Priserne og betingelser anmeldes til Forsyningstilsynet.

