PRISBLAD TIL ANDELSHAVERNE OG FORBRUGERNE.
Gældende priser pr. 1. juni 2017 for Holme-Lundshøj Fjernvarme.
Enhedspriser: Pris for varmeforbrug kr. 465,00 ex. moms/kr. 581,25 incl. moms pr. MWH.
Årligt abonnementsbidrag:
Opkræves efter målerens størrelse kr. ex. moms kr. incl. moms
1,5 – 2,5 m 3 (alm. Bolig og lejlighed) 150,00 187,50
2,5 – 10 m3 (mindre erhverv) 1.500,00 1.875,00
10 – 60 m3 (større erhverv) 2.000,00 2.500,00
Årligt effektbidrag:
Effektbidrag pr. m2 bolig 12,00 15,00
A conto raterne opkræves over 6 rater med sidste rettidige indbetaling den 5. i hver måned.
Renterne er 1% pr. påbegyndt måned, og gebyr kr. 100,00 (momsfri) pr. rykkerbrev.
Gebyr for aflæsning af måler kr. 160,00 ex. moms/ kr. 200,- incl. moms.
Gebyr for flytteopgørelser kr. 160,00 ex. moms/ kr. 200,- incl. moms.
Lukke og åbningsgebyr andrager kr. 400,00 (momsfri) pr. gang.
Betaling for dårlig afkøling:
Ved afkøling af fjernvarmevand i installationen på mindre end i gennemsnit 30 grader pr. år.
Pris pr. grad pr. MWH kr. 5,36 ex. moms/ kr. 6,70 incl. moms.
Tilslutningsafgifter: Ex. moms Incl. moms
Parcelhuse kr. 15.000,- kr. 18.750,Lavenergi huse kr. 7.500,- kr. 9.375,El opvarmede huse kr. 7.500,- kr. 9.375,Rækkehuse, etageboliger og almene boliger kr. 7.500,- kr. 9.375,Ældreboliger kr. 6.000,- kr. 7.500,- Side 2 af 2

Ungdomsboliger kr. 3.000,- kr. 3.750,Erhverv, industri og institutioner m.v. kr. 100,- pr. kvm. kr. 125,Ved tilslutning sendes regningen til andelshaveren inden arbejdet påbegyndes.
Gæld vedr. tidligere tilslutninger ydet på kredit, betales over ca. 15 år med kr. 6,00 ex. moms/kr. 7,50
incl. moms pr. m3 opvarmet rum. Med en rentefod svarende til markedsrenten for et banklån.
Stikledningsafgifter.
Hvor fjernvarmeforsyningsledninger er fremført umiddelbart ud for matriklen:
Stikledningsafgift for parcelhuse, rækkehuse m.v.
Ex. moms
Incl. moms
Stikledning pr. meter for de første 15 m fra skel
kr. 700,kr. 875,pr. meter mellem 15 og 25 m gratis
Stikledning pr. meter over 25 m
kr. 700,kr. 875.Driftsassistent til udfakturering pr. time
kr. 500,kr. 625,Ved stikledning til erhverv/industri/institution m.v. op til DIMENSION 48 mm
Stikledning pr. meter kr. 1.900,- ex. moms/ kr. 2.375,- incl. moms
Ved stikledning til erhverv/industri/institution m.v. hvor DIMENSIONEN er fra 60 mm
og derover, beregnes stikledningsafgiften individuelt.
Ved til eller ombygning, hvor stikledningen skal flyttes/ændres, betales der et aconto
beløb på kr. 1.500,- ex. moms /kr. 1.875,- incl. moms pr. opmålt meter, som stikledningen skal
flyttes/ændres.
Stikledningsafgiften skal betales inden stikledningen ændres/flyttes.
Byggemodningsafgift.
Ved udbygning af ledningsnettet i nye områder og udstykninger, betales der en byggemodningsafgift,
der tilsvarer værkets udgifter til etablering af ledningsnettet.
Udtørring.
Ved udtørring af villaer og lejligheder monteres en m3 måler, som der afregnes efter.
Varmeveksler.
Ved nedtagning af defekte varmevekslere og samtidig overgang til direkte anlæg, betaler værket
materialer m.v. op til kr. 4.000,- ex. moms/kr. 5.000,- incl. moms.
Ved udskiftning af defekte varmevekslere og samtidig ændring af anlægget til en sammenbygget units, betaler værket materialer for kr. 4.000,-ex. moms/kr. 5.000,- incl. moms.
Unit ´en tilhører herefter ejendommen.
Ved udskiftning af en defekt varmeveksler, leverer værket veksleren og betaler monteringen.
Ovennævnte priser er anmeldt til Energitilsynet.

