Fjernvarmetarif 2018
FORSYNINGSOMRÅDE - Stenløse Nord (Maglevad)
VARMEPRIS I ALT:
1 : Variable tarif
Variabel varmepris
2 : Fast tarif - Offentilige bygninger samt private
Fast målerafgift pr. stk
Fast arealafgift pr. m² mindre end 200 m2
Fast arealafgift pr. m² > 200 < 500 m2
Fast arealafgift pr. m² > 500 m2
Fast tarif - Industri mm
Fast målerafgift pr. stk
Fastafgift Kontor
Fastafgift Lager
3 : Incitamentstarif
Variabel flowafgift pr. m³ fjernvarmevand

Excl.
moms

Incl
moms

330,00 kr/MWh

412,50 kr/MWh

400,00
35,00
30,00
20,00

500,00
43,75
37,50
25,00

kr./år
kr
kr
kr

kr./år
kr
kr
kr

400,00 kr./år
20,00 kr
10,00 kr

500,00 kr./år
25,00 kr
12,50 kr

2,00 kr/m³

2,50 kr/m³

Gebyr og renter

2018
Excl. Moms incl. Moms

Flyttegebyr
Gebyr for rekvirering af regningskopi
Ekstraordinær aflæsning på kundens foranledning (f.eks. ved
fraflytning midt i måneden)
Restancegebyr/betalingspåmindelse (pr. rykkerskrivelse)
Lukkegebyr i normal arbejdstid (kl. 7 :00 til 17:00)
Lukkegebyr med hjælp fra fogeden
Lukkegebyr udenfor normal åbningstid (kl. 17:00 til 7:00)
Omkostninger til foged og låsesmed opkræves særskilt
Gebyr for for genåbning i normal åbningstid (kl. 7 :00 til 17:00)
Gebyr for genåbning udenfor normal åbningstid (kl. 17:00 til 7:00)
Afdragsordning
Rådgivning ved driftsteknikker eller anden assistance, timelønssats

kr. 100,00
kr. 50,00

momsfri
momsfri

kr. 250,00
kr. 100,00
kr. 400,00
kr. 400,00
kr. 800,00

momsfri
momsfri
momsfri
momsfri
momsfri

kr. 400,00 kr. 500,00
kr. 800,00 kr. 1.000,00
kr. 100,00
momsfri
kr. 600,00 kr. 750,00

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

Andet
Beskadigelse af rør, måler, følere eller andet tilhørende Egedal
Fjernvarme A/S: Faktiske omkostninger + 15% administrations tillæg
Afbrydelse af stik: Faktiske omkostninger + 15% administrationstillæg
Ændringer af eksisterende stik: Faktiske omkostninger + 15%
administrationstillæg
Værket kan stille krav om depositum som sikkerhed for fremtidig
levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at Værket uden
denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til forbrugeren. Det
depositum, der opkræves hos forbrugeren, vil ligge i
størrelsesordenen svarende til 3 - 5 måneders skønnet varmeforbrug i
det/den pågældende lejemål/ejendom.
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