Hanstholm Varmeværk Amba
Tariffer og betalingsbetingelser år 2022.
Alm. forbrugere:
Tilslutningsafgift:
Tilslutningsafgift inkl. 0-10 m stikledning
Stikledning udover 10 m, pr. meter

Excl. moms
12.000,00

Inkl. moms
15.000,00

600,00

750,00

Årlige afgifter:
Fast afgift pr. m3 rum:
0-300

4,50

5,625

301-600

3,93

4,912

601-1000

3,37

4,212

1001-2000

2,81

3,512

over 2000

2,25

2,812

Abonnement

Effektafgift pr. m2

1200,00

10,00

1500 .00

12,50

Forbrug:
Pr. kWh

0,32

0,40

Regulering afkøling:
Under 25 grader, tillæg 1,5% pr. grad
Over 32 grader, rabat 1,5% pr. grad
I særlige tilfælde kan tillæg bortfalde.

Storkunder ( Ikke industri ):
Tilslutningsafgift:

Grundafgift
Afgift pr. m3 rum:
0-300

Excl. moms
4.500,00

Inkl. moms
5.625,00

18,00

22,50

301-600

15,00

18,75

601-1000

12,00

15,00

1001-2000

9,00

11,25

over 2000

6,00

7,50

600,00

750,00

0-300

3,00

3,75

301-600

2,625

3,281

601-1000

2,25

2,812

1001-2000

1,875

2,343

over 2000

1,50

1,875

1200,00

1500.00

Stikledning pr. meter

Årlige afgifter:
Fast afgift pr. m3 rum:

Abonnement
Effektafgift pr. omregnet m2

10,00

12,50

( iht. orientering til forbruger/erhvervskunder september 2018 og februar 2019, blev den gl.
effektafgift konverteret til en ny effektafgift + abonnement. Størrelsen på den gl. effekt afgift
og summen af den nye effektafgift og abonnement måtte ikke afvige væsentlig.
De reelle m2 er således konverteret til fiktive m2 for erhvervskunder, da deres gl. effektafgift
var beregnet ud fra m3 ) – samme model vil blive anvendt ved nye storkunder fremadrettet.

Forbrug:
Pr. kWh

0,32

0,40

Regulering afkøling:
Under 25 grader, tillæg 1,5% pr. grad
Over 32 grader, rabat 1,5% pr. grad
I særlige tilfælde kan tillæg bortfalde.

Byggemodningsbidrag

Gældende for 2022.

Nye udstykninger for alm. beboelsesejendomme.
Der opkræves et byggemodningsbidrag i forbindelse med etablering af hovedledninger til og i nye
udstykninger.
Bidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i den enkelte udstykning, men udgør maksimalt
Hanstholm Varmeværks faktiske omkostninger ved etablering af hovedledninger i
udstykningsområdet.
Hovedledningsnettet i udstykningsområdet etableres af Hanstholm Varmeværk.
Byggemodningsbidraget oplyses til udstykkeren, inden Hanstholm Varmeværk påbegynder
etablering af hovedledningsnettet.
Hvis de faktiske omkostninger bliver lavere end de opkrævede bidrag, tilbagebetales det
overskydende beløb. Hvis de faktiske omkostninger bliver højere, foretages der ikke
efterregulering, medmindre meromkostningerne skyldes ændrede forudsætninger, som fx. udvidelse
af udstykningsområdet, større varmebehov og ændret placering af ledninger.
Byggemodningsbidraget faktureres til udstykkeren umiddelbart efter etableringen af
fjernvarmenettet og skal betales senest 14 dage efter fakturadato.
Udover byggemodningsbidraget opkræves en stikafgift efter de normal gældende takster:
Stikledning (inkl. 0-10 m) inkl. hanebeslag: kr. 12.000 + moms.
Stikledning udover 10 m: kr./lb. m 600,00 + moms.
Herefter betales årligt: Abonnement kr. 1200,00, Forbrug 0,32 kr./kWh, Effektafgift 10,00 kr. pr.m2
BBR
Alle takster tillægges moms.
Står du over for udstykning af et areal, bør du kontakte os så tidligt som muligt i planlægningsfasen.
Bygmodningssats for kommende projekter:
Udstykninger Hvedemarken:

40.000 kr.

Udstykning Fyrvej. (seniorboliger)

40.000 kr.

Udstykning Chr. Hansensvej (Thisted bolig)

40.000 kr.

(Alle takster tillægges moms.)
Tilslutningsafgifter/takster for Industri/storforbrugere.
Industri øst.

Individuelle aftaler/takster for stik og tilslutningsbidrag.

Årligt: Abonnement kr. 1200,00, Forbrug 0,32 kr./kWh, Effektafgift 10,00 kr. pr. omregnet m2.
(Alle takster tillægges moms.)

Betalingsbetingelser og gebyrer.
Generelle betalingsbetingelser:
Aconto rater forfalder den 1. hverdag i kvartalet.
Årsopgørelse for afsluttet år opkræves/modregnes i 2. kvartal efterfølgende år.
Lejeboliger:
For eksisterende lejemål vil der ved misligholdelse af betalingsbetingelserne blive
krævet depositum svarende til 1 kvartals aconto. Såfremt lejerne tidligere har givet
varmeværket tab, som ikke siden er udlignet, vil depositum ligeledes blive forlangt.
Der kan i særlige tilfælde kræves forudbetaling før forsyning etableres.
Rykkerprocedure:
Rykker 1 udsendes så vidt muligt 10 dage efter forfaldsdato.
Rykker 2 med lukningsvarsel udsendes 10 dage efter rykker 1.
Gebyr:

Gebyr udgør kr. 100 pr. rykker.

Renter:

Renten udgør Danmarks Nationalbanks officielle udlånsrente med et tillæg på 8
pct.

Incasso:
Restancen kan overgives til incasso samtidig med rykker 2.
Lukning:
Lukning kan foretages samtidig med rykker 2. Gebyr kr. 375.
Der vil endvidere kunne blive tale om at stille sikkerhed for fremtidige betalinger,
hvilket f. eks. kan ske ved indbetaling af depositum eller garantistillelse fra
pengeinstitut, ejer eller de sociale myndigheder.
Genoplukning:
Der betales et gebyr på kr. 375, såfremt der ingen særlige udgifter er derved, ellers
lægges disse omkostninger oveni.
( Der tages forbehold for evt. fejl i satser og priser. )

Ovenstående er anmeldt til forsyningstilsynet.

