Andelsselskabet Kibæk Varmeværk
Takstblad 2021
Kr. ekskl. Moms

Kr. inkl. Moms

280,00

350,00

13,50

16,87

750,00

937,50

Forbrug
Pr. MWh
Fast afgift
Pr. m3 opvarmet rum
Butik 50%
Lager, værksted, garage, kælder,
Hobbyrum og gildesal 25%
Industri, produktion og udstilling 25%
Grundafgift
Pr. måler
Opkrævning
Betalingerne opkræves i rater og udgør 4 aconto beløb, der reguleres 1 gang om året i forbindelse
med årskørslen pr. 31/12. Raterne betales i februar, maj, august og november. Årsopgørelsen
mod- eller medregnes i rate 1, som forfalder i februar.
Afkøling
Årlig gennemsnitlig returtemperatur til værket på max 33 C0. Tillæg for højere temperatur er 1%
pr. C0.
Byggemodningsbidrag
Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder. Bidragets
størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning og udgør
fjernvarmeværkets faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet.
Investerings-, stiklednings- og byggemodningsbidrag betales inden etablering påbegyndes.
Byggemodningsbidrag betales af udstykker, mens investerings- og stikledningsbidrag betales af
kommende forbrugere.
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Kr. ekskl. Moms

Kr. inkl. Moms

Grundafgift

2.500,00

3.125,00

Stikledning pr. meter 20/90 LR-PEX

400,00

500,00

Bolig pr. m3 opvarmet rum 100%

28,00

35,00

Butik 50%

14,00

17,50

Hobbyrum og gildesal 25%

7,00

8,75

Industri, produktion og udstilling 15%

4,20

5,25

Nytilslutning

Lager, værksted, garage, kælder,

Nytilslutning
Det forudsættes at der er forsyningsledning til området eller aftale herom. For kommunale
udstykninger: Velhustedparken og Klinten er der særlige regler – forhør venligst
nærmere herom. Lavenergiboliger opført her, som opfylder klacificeringskravene i kap. 7.2.4 i
bygningsreglementet BR-18, tilbydes udført stikledning på max 20 løbende meter uden beregning.
Udvidelse
Bolig pr. m3 opvarmet rum 100%

28,00

35,00

Butik 50%

14,00

17,50

4,20

5,25

Lager, værksted, garage, kælder,
Industri, produktion og udstilling 15%

Det er forbrugerens pligt at oplyse Varmeværket om udvidelsen, så snart denne tages i brug.
Gebyrer:
1. + 2. + 3. rykkergebyr

100,00

Momsfri

Inkassomeddelelse

100,00

Momsfri

Lukkegebyr pr. måler

200,00

Momsfri

Genoplukning pr. måler inden for arbejdstid

800,00

1.000,00

Genoplukning pr. måler unden for arbejdstid

1.200,00

1.500,00

Flytteopgørelse

100,00

125,00

Fejlalarmudkald (1)

500,00

625,00

(1)
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Fejlalarmudkald er udkald forsaget af indgreb på kundens fjernvarme installation, hvor der
aftappes- eller påfylder vand på anlæg, uden aftale, hvorved lækovervågningen udsender en
alarm. ”uden for normal arbejdstid”.
Er der tvivl om hvad som kan udløse en alarm, kan man til enhver tid kontakte personalet på
værket, og få svar. Tlf. 97 19 14 36
Sikkerhedsstillelse:
Varmeværket kan efter en konkret vurdering – stille krav om at en forbruger skal indbetale et
depositum. Det vil sige, at man skal stille sikkerhed for et fremtidigt forbrug. Beløbet vil ca. svare
til 5 mdr. forbrug.
Udlejningsejendomme.
Såfremt varmeværket ikke modtager meddelelse om ny lejer, er ejeren af ejendommen forpligtet
til at betale såvel faste bidrag som forbrug efter måler fra udflytningsdatoen, indtil varmeværket
har modtaget meddelelse om ny lejer.
Udmeldelse
Ved udmeldelse er Dansk Fjernvarmeforenings leveringsbestemmelser gældende. Kontakt
Varmeværket.
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