Aars Fjernvarme a.m.b.a.
Dybvad Møllevej 1 - 9600 Aars - Tlf. 99 98 80 70

Tarifblad 2018
Forbrugerpriser
Gældende fra d. 1. januar - 31. december 2018

Forbrugsbidrag
Forbrug

Pris excl. moms

Pris incl. moms

Kr/MWh

250,00

312,50

Kr/år

700,00

875,00

Faste bidrag
Abonnementsbidrag pr. måler
Effektbidrag Bygninger med specielle
varmebehov og større bygninger
Efter forhandling

Bygninger med specielle varmebehov
og større bygninger på min. 1.800 m2
Effektbidrag Øvrige bygninger
Alle bygninger der ikke er omfattet af
ovenfor angivne kategorier.

Kr/m2

11,00

13,75

Motivationstarif
Motivationstariffen medfører en ekstrabetaling for de forbrugere, der har en gennemsnitsafkøling der er mindre end 25 Grd.C. Afkølingen er fremløbstemperaturen minus returtemperaturen. Forbrugere med en gennemsnitsafkøling på 25 Grd.C og derover bliver ikke
berørt af afkølings-tariffen.
Tillæg til forbrugspris

1 % pr. 1 Grd.C. som afkølingen er lavere end 25 Grd.C.
10%

Maksimalt tillæg til forbrugspris

Tilslutningsbidrag

Pris pr. m2 excl.
moms

Pris pr. m2 incl.
moms

100,00
70,00
40,00
10,00

125,00
87,50
50,00
12,50

Investeringsbidrag
Særligt for forsyningsområde
Hjedsbæk - se nedenfor

0 - 300 m2
301 - 600 m2
601 - 1800 m2
Over 1800 m2

Investeringsbidrag Bygninger med
specielle varmebehov
Bygninger med specielle varmebehov

Efter forhandling
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For forsyningsområde Hjedsbæk gælder et ekstraordinært tilslutningsbidrag svarende til et tillæg på
50% af ovennævnte tilslutningsbidrag.
Tilslutningsbidrag og det årlige bidrag beregnes ud fra oplysninger om bolig- og erhvervsareal jf.
BBR-registret. Er der flere målere beregnes tilslutningsbidrag og det faste bidrag af ejendommens
samlede bidragspligtige areal pr. måler. Bolig- og erhvervsareal medregnes fuldt ud, men garager og
uopvarmede udestuer medregnes ikke.
Kælderareal som ikke er medregnet i BBR bolig- eller erhvervsareal ifølge BBR registret, medregnes
med 25%. Hvis der er separat måler/afregning i kælderen medregnes kælderareal med 100%.
For produktions- og lagerbygninger afregnes som ovenfor - dog fratrækkes separate uopvarmede rum
efter opmåling.
Andre bygninger med arealer ud over bolig- og erhvervsareal med separat måler afregnes som øvrige
bygninger.
Jf. Aars Fjernvarmes ”Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering” er det bygningsejers
pligt at sikre, at BBR oplysningerne er korrekte.

Stikledningsbidrag

Pris excl. moms

Pris incl. moms

Etablering af stikledning.
Kr/kanalmeter
700,00
875,00
Etablering af stikledning hvis
forbrugeren selv udfører
gravearbejde.
Kr/kanalmeter
400,00
500,00
Hul i sokkel.
Kr
2.000,00
2.500,00
Betaling for stikledning sker efter opmåling fra bagkant fortov. Der opmåles antal kanalmeter svarende
til antal m. dobbeltrør.

Byggemodningsbidrag
Der bliver opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykninger. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte udstykning,
men kan maksimalt udgøre Aars Fjernvarmes faktiske omkostninger til etablering af
hovedledninger i udstykningsområdet.
Hovedledningerne i udstykningsområdet etableres af Aars Fjernvarme.
Byggemodningsbidraget skal betales inden etablering af hovedledningerne.
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Gebyrer
Rykkergebyr ved for sen betaling *1)
Inkassogebyr *1)
Lukkegebyr *1)
Genoplukningsgebyr
Flyttegebyr ved selvaflæsning
Flyttegebyr ved aflæsningsbesøg
Ekstraordinær måleraflæsning med
regning *2)
Afprøvning af måler
Nedtagning af måler
Genetablering af måler
Gebyr for ekstraordinær udskrift/
fremsendelse af regningskopi

Pris excl. moms

Pris incl. moms

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

100,00
100,00
375,00
375,00
65,00
270,00

100,00
100,00
375,00
468,75
81,25
337,50

Kr
Kr
Kr
Kr

200,00
1.000,00
600,00
600,00

250,00
1.250,00
750,00
750,00

Kr

35,00

43,75

*1) Rykkergebyr ved for sen betaling, inkassogebyr og lukkegebyr er momsfrit
*2) Gebyr hvis Værket skal skønne forbruget eller foretage måleraflæsning i forbindelse med
selvaflæsning til årsopgørelse

Betaling m.m.
Betaling

Depositum

Årsopgørelse

Forbrugsbidrag opkræves à conto med 5 rater på
grundlag af à contoberegning på budgettet. De 5 rater
forfalder til betaling den 1. i månederne februar, april,
juni, august, november.
Fjernvarmeselskabet kan stille krav om sikkerhedsstillelse for fremtidig levering i de tilfælde, hvor der er
nærliggende risiko for, at selskabet uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til kunden. Der vil
altid ske en individuel bedømmelse af kundens forhold,
inden der stilles krav om sikkerhedsstillelse. Der vil kun
blive stillet krav om sikkerhedsstillelse, såfremt kunden,
umiddelbart inden kravet stilles, har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige
overskridelser af betalingsfristerne eller kunden helt har
undladt betaling. Beløbsstørrelsen på den sikkerhedsstillelse, der eventuelt opkræves hos kunden må være på
5 måneders budgetteret varmeforbrug for pågældende
lejemål/ejendom. I øvrigt henvises til fjernvarmeselskabets vedtægter, almindelige bestemmelser for
fjernvarmelevering samt tekniske leveringsbestemmelser.
Regnskabsårets skæringsdato er 31. december med
efterfølgende tilbage- eller efterbetaling den 1. februar
Årsopgørelsen for 2017 indregnes i 1. rate for året 2018.
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Morarenter

Den af Danmarks Nationalbank til enhver tid fastsatte
officielle udlånsrente med et tillæg på 7%.

Godtgørelse ved forudbetaling af alle
5 à conto rater

Ved tilmelding inden d. 1. januar 2018 godtgøres 2% af
samlet à conto beløb med forfald d. 1. februar 2018.
Tilmelding kan ske via Aars Fjernvarmes hjemmeside
www.aarsfjv.dk eller ved henvendelse til fjernvarmens
kontor og gælder herefter i årene fremover.
Godtgørelsesprocenten for kommende år offentliggøres
hvert år medio december måned på hjemmesiden.

Energispareaktiviteter
I bekendtgørelsen ”Energispareydelser i net- og distributionsselskaber” af 9. nov. 2006 er fastlagt, at større net- og distributionsselskaber, herunder bl.a. Aars Fjernvarme a.m.b.a., skal sikre
realisering af omkostningseffektive energibesparelser til gavn for forbrugerne og samfundet.
For at overholde energisparelovgivningen har Aars Fjernvarme derfor besluttet, at samtlige
forbrugere er omfattet af en serviceordning som bl.a. omfatter følgende:
En gang årligt, i forbindelse med den årlige aflæsning af forbrugernes fjernvarmemåler,
foretager vi en kontrol af forbrugernes varmeforbrug og afkøling. Såfremt der er væsentlige
afvigelser, informeres forbrugeren herom i forbindelse med udsendelse af årsopgørelsen.
Aars Fjernvarme indberetter dén energibesparelse der opnås til Energistyrelsen.
Omkostningerne til energispareaktiviteterne opkræves via varmeregningen og er indregnet med
et beløb på kr. 150,00 (kr. 187,50 incl. moms). Hertil kommer et forbrugsrelateret
energisparebidrag på 5 kr. (6,25 kr. incl. moms) pr. MWh.
Aars den 15. december 2017

