RØDBY VARMEVÆRK a.m.b.a.

Gældende fra 01.01.2020

Oversigt over priser og andre betingelser for levering af opvarmet vand fra Rødby Varmeværk
Kr.
excl. moms

Tariffer
Forbrugsbidrag
Fast bidrag
Abonnementsbidrag
Incitamentsbidrag, straf
Incitamentsbidrag, belønning

Kr.
incl. moms

pr. KWh.
0,30
0,375
2
Pr. m etageareal jf. BBR
27,00
33,75
Pr. måler
1.000,00
1.250,00
2% af KWh-prisen pr. oC over 39oC i returtemperatur
2% af KWh-prisen pr. oC under 32oC i returtemperatur

Flyttegebyr

100,00

125,00

100,00
100,00

100,00
100,00

Lukkegebyr
(momsfrit)
+ evt. omkostninger til foged, låsesmed og entreprenør

375,00

375,00

Genåbningsgebyr

375,00

468,75

50,00

50,00

10.000,00

12.500,00

20,00

25,00

Rykkergebyr
Incassogebyr

Pr. rykker (momsfrit)

Betalingsaftale

pr kvartal

Stiklednings- og tilslutningsbidrag, nytilslutning
Tilslutningsbidrag ved udvidelse

Kampagnepris
Pr. m2 etageareal jf. BBR

Øvrige gebyrer følger Energitilsynets standardgebyrer på varmeområdet
Betalingsbetingelser mv:
Ratebetalinger:

Rate 1
3. februar 2020
Rate 2
1. maj 2020
Rate 3
3. august 2020
Rate 4
2. november 2020
Indflytteres første rate forfalder til den næstfølgende første i måneden.
Årsopgørelse for 1. januar - 31. december 2020

3. februar 2021

Overskydende beløb tilbagebetales, hvis meddelelse herom er givet senest den 15. februar 2021 på
mail; ellers modregnes i den næstkommende ratebetaling(er)
Tilslutnings- og stikledningsbidrag:
Byggemodningsbidrag:

Individuel beregning

Forinden etablering

Sikkerhedsstillelse:
Som sikkerhed for fremtidig levering af varme kan værket stille krav
om betaling sikkerhedsstillelse i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at varmeværket uden
denne sikkerhed vil lide et økonomisk tab ved fortsat levering af varme til forbrugeren.
Tilsvarende kan varmeværket stille krav om sikkerhed i tilfælde, hvor forbrugeren kræver måleren
til kontrol for korrekt tælling.
Der vil altid ske en individuel bedømmelse af forbrugerens forhold, inden der stilles krav om
sikkerhedsstillelse. Der vil kun blive stillet krav, såfremt forbrugeren umiddelbart inden kravet har
haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne overskridelser af betalingsfristen, eller
varmeværket har en ikke forældet fordring til gode hos forbrugeren.

