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Private.
Forbrugsbidrag: Enfamiliehuse
Pris pr. MWh
Pris pr. KWh
Afkølingstarif

Ekskl. moms
Kr.
405,00
Kr.
Øre
40,50
Øre
Afkølingen er forskellen mellem fremløbstemperatur og returløbstemperatur.
Gælder for afkøling mellem 0 og 24,99 °C
3 % mere af forbrugsbidraget for hver grad, afkølingen er under 25°C

Inkl. moms
506,25
50,63

Fast bidrag: Enfamiliehuse
Opvarmet brutto etageareal efter BBR-register pr. m²
Fast bidrag til 160 m² etageareal, maksimalt 160 m² etageareal

Kr.

24,05

Kr.

30,06

Kr.

6.000,00

Kr.

7.500,00

Kr.

2.400,00

Kr.

3.000,00

Tilslutningsbidrag: Enfamiliehuse
Investeringsbidrag pr. bolig inkl. fjernvarmemåler.
Betales pr tilslutning
Fra skel til hovedhane. Pr. Løbende meter varmeledning.

Måler sættes på inderside af ydervæg efter hovedhanerne fra Borup Varmeværket.
Tillæg ved stik: Hovedhaner, indføringsbøjning, hulboring og plombering af måler, målerskab, betales til dagspris.
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Virksomheder, Institutioner, industriejendomme, etageejendomme,
lejligheder osv.
Forbrugsbidrag:
Pris pr. MWh
Pris pr. KWh
Afkølingstarif

Ekskl. moms
Kr.
405,00
Kr.
Øre
40,50
Øre
Afkølingen er forskellen mellem fremløbstemperatur og returløbstemperatur.
Gælder for afkøling mellem 0 og 24,99 °C
3 % mere af forbrugsbidraget for hver grad, afkølingen er under 25°C

Inkl. moms
506,25
50,63

Fast bidrag:
Opvarmet brutto etageareal efter BBR-register pr. m²

Kr.

24,05

Kr.

30,06

Fast bidrag: Institutioner, industriejendomme, etageejendomme, lejligheder osv.
Ved gennemgang registreres de arealer som opvarmes via fjernvarme.
Ejer og Bruger er forpligtet til at oplyse Borup Varmeværk, hvis områder ændres til opvarmet område.
Borup Varmeværk, kan komme på uanmeldt tilsyn som opfølgning af aftale.
Hvis registreringen ikke stemmer overens med tidligere aftale, kan der kræves et beløb i godtgørelse, samt værket
kan vurdere hvor langt tid denne ekstra tilslutning har fundet sted.
Det er ejer og bruger som er ansvarlig om at infomere Borup Varmeværk hvis arealet bliver mindre, Borup
Varmeværk er ikke forpligtet til at tilbagebetale for ikke udnyttet fast bidrag.

Tilslutningsbidrag:
Investeringsbidrag pr. tilslutning inkl. fjernvarmemåler.
Betales pr tilslutning til 6 m3 måler.
Fra skel til hovedhane. Pr. Løbende meter varmeledning.

Kr.

6.000,00

Kr.

7.500,00

Kr.

Efter tilbud

Kr.

Efter tilbud

Måler sættes på inderside af ydervæg efter hovedhanerne fra Borup Varmeværk.
Tilslutningsbidrag for lav bebyggelse og boligkomplekser, institutioner, industriejendomme, etageejendomme,
lejligheder osv. hvor der opsættes måler i hver bolig, industri og lignende betales efter de aktuelle omkostninger.
Kontakt venligst Borup Varmeværk for tilbud.
Måler sættes på inderside af ydervæg efter hovedhanerne fra Borup Varmeværk.
Tillæg ved stik: Hovedhaner, indføringsbøjning, hulboring og plombering af måler, målerskab, betales til dagspris.
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Gebyrer, eksklusiv moms.
Rykkerskrivelse.
Inkassomeddelelse.
Lukkebesøg.
Genoplukning inden for normal åbningstid.
Betalingsordning – pr. ordning som indgås.
Fogedforretning, udkørende *
Selvaflæsningskort, rykker.
Gebyr for skønnet forbrugs.

Momsfritaget
Momsfritaget
Momsfritaget
Momsfritaget

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

100
100
375
375
100
330
65
270

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

200
65
270
600

Kr.
Kr.
Kr.

500
500
35

Kr.
Kr.

0
80

Kr.

2250

Kr.

400

Pålægges installationer, hvor vi ikke har modtaget aflæsninger et år.

Aflæsningsbesøg, samt ekstraordinær måleraflæsning.
Flytteopgørelse ved selvaflæsning.
Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg.
Nedtagning af måler, Genetablering af måler, Genetablering af forsyning,
Målerundersøgelse på stedet, kontrol af plombering mv. Re-plombering af måler
Afregnes pr påbegyndte time.**

Forgæves kørsel. **
Påvisning af enkelt ledning/stik på stedet. pr påbegyndt time
Udskrift af regningskopi, varmeregnskab m.m., eksklusiv forsendelse.
Alle faktura og regninger kan findes gratis på selvbetjeningen

Digital Faktura eller digitalt brev via PBS, e-boks.
Faktura eller brev via Postforsendelse, håndterings gebyr
Udskiftning af måler eller erstatningsmåler afregnes direkte med andelshaveren.
Qn 1,5m3 varmemåler. **
Andre varmemåler afregnes efter dagspris. **
Automatisk aflæsning af måler, hver måned samt årsaflæsning. – Års pris
Med forbehold for at måleren er klar til fjernaflæsning.
Alle priser er eksklusiv moms, dog er der visse steder momsfrihed.
*)

Der er tale om værkets interne omkostninger i forbindelse med en udkørende fogedforretning. Herudover
pålægges faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed og VVS eller rørsmed.

**)

Herudover pålægges faktiske omkostninger til eventuel låsesmed, VVS montør, El-installatør eller rørsmed.
Der tillægges morarenter ved for sent betaling, jf. rentelovens bestemmelser.
Borup Varmeværk har en timesats på 500 kr. eksklusiv moms pr. påbegyndt time.
Uden for normal arbejdstid er det minimum 3 timer samt overtid tillæg på 100%.
Normal arbejdstid er mandag til torsdag fra 7 til 14.30 samt fredag 7 til 12.
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Særlig vilkår.:
Plomberingen på varmemåler er brudt.
Borup Varmeværk skal straks orienteres hvis plomberingen er brudt på installationen. Hvis det kan konstateres at
timetæller, eller varmeforbruget ikke følger et normalt regnskabsår.
Hvis Borup Varmeværk konstaterer at der er brudt plombering, kan dette medføre en politi anmeldelse for tyveri af
Varme.

Omkostninger ved inkasso:
Opfylder forbrugeren ikke de anførte betalingsbetingelser, er Borup Varmeværk berettiget til ved inkassobesøg hos
forbrugeren at afbryde varmeforsyningen, såfremt der ved inkassobesøget ikke opnås betaling af restancen plus
omkostninger. Der kan desuden stilles krav om sikkerhed for fremtidige leverancer.
Borup Varmeværk er berettiget til, efter forudgående varsel, at lade krav inddrive ved retslig inkasso og påligne
forbrugeren de dermed forbundne omkostninger.

Forudbetaling:
Borup Varmeværk a.m.b.a. kan stille krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering af varme i tilfælde, hvor
der er nærliggende risiko for, at værket uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til forbrugeren.
Beløbsstørrelsen på det depositum, der eventuelt opkræves hos forbrugeren, vil ligge i størrelsesordenen svarende til 3-5
måneders skønnet varmeforbrug i den pågældende ejendom.
Som alt overvejende hovedregel tilbagebetales/afvikles sikkerhedsstillelse, når forbrugeren i et år har betalt til tiden.

Lejer, udlejer forhold.
Hvis Borup Varmeværk har lukket for varmen hos en lejer, er udlejer forpligtet til at betale det skyldige beløb inkl.
Omkostninger til værket, inden der igen tilsluttet.
Varmebidraget er det som Borup Varmeværk har registeret i systemet på ejendommen.

Nedtagning af ejendom eller lignede
Hvis en ejendom fjernes eller nedrives, er ejer forpligte til at betalte det fastebidrag og andre faste omkostninger af den
nedtaget ejendoms kvadratmeter, til ny ejendom igen er tilsluttet.

Godkendt af bestyrelsen på møde den 20. december 2019
Anmeldt til Energitilsynet 20. december 2019.
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