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Takstblad gældende pr. 1. januar 2018
Løbende betalinger:
Forbrugsbidrag:
Forbrugt energi (varme)

ekskl. moms inkl. moms

kr./MWh

400,00

Faste bidrag:

500,00

ekskl. moms inkl. moms

Abonnementsbidrag

1.000,00 1.250,00

kr./m2

Fast afgift

18,00

22,50

Motivationstarif
Forbrugeranlæg skal være indrettet, så anlægget kan overholde følgende krav til
gennemsnitlig returtemperatur ved de givne gennemsnitlige fremløbstemperaturer. Hvis
returtemperaturen er bedre (dvs. lavere) end forventet ydes en rabat på regningen, mens
der, hvis returtemperaturen er dårligere (dvs. højere) end forventet, sker et tillæg til
varmeregningen.
Fremløbstemp.
Forventet
returtemp.
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27,038,0

27,438,4

27,938,9

28,339,3

28,839,8

29,240,2

29,740,7

30,141,1

30,641,6
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31,442,4

31,942,9

32,343,3

32,843,8

Det aktuelle årsforbrug i MWH fratrækkes/tillægges 1 % for hver grad returtemperaturen er
udenfor neutralområdet.
Motivationstariffens størrelse (både rabat og tillæg) kan dog ikke overstige 20 % af det
aktuelle årsforbrug.
Betalingsbetingelser
Fast bidrag og forbrugsbidraget bliver opkrævet forud i 4 lige store acontorater efter
budgetteret forbrug. Raterne forfalder i februar, april, juli og oktober.
Årsopgørelsen forfalder sammen med rate 1. Overstiger eventuel tilbagebetaling rate 1,
udbetales det overskydende beløb via PBS eller bankoverførsel. Seneste rettidige
betalingsdato fremgår af faktura/girokort.

1

Tim
Kraftvarmeværk

Høbrovej 9 F

Tlf. 97 33 34 44

6980 Tim

CVR 14 52 86 01

E-mail: timvv@mail.dk

A.m.b.a.

Renter
Ved betaling efter sidste rettidig betalingsdato kan der tillægges rente. Renten beregnes i
henhold til den til enhver tid gældende rentelov.
Gebyrer mm.
Rykkerskrivelse
Flytteopgørelse ved selvaflæsning
Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg
Genåbningsgebyr

ekskl. moms inkl. moms

100,00
65,00
270,00
600,00

momsfri
81,25
337,50
750,00

Sikkerhedsstillelse
Varmeværket stiller krav om sikkerhedsstillelse som sikkerhed for fremtidig levering i
tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at varmeværket uden denne sikkerhed vil lide
tab ved fortsat levering til forbrugeren.
Der vil altid ske en individuel bedømmelse af forbrugerens forhold, inden der stilles krav
om sikkerhedsstillelse. Der vil kun blive stillet krav om sikkerhedsstillelse, såfremt
forbrugeren, umiddelbart inden kravet stilles, har haft et uregelmæssigt betalingsmønster
med gentagende væsentlige overskridelser af betalingsfristerne.
Beløbsstørrelsen på den sikkerhedsstillelse, der opkræves hos forbrugeren svarer til 3
måneders skønnet varmeforbrug i det pågældende lejemål/ejendom.
Aflæsning
Alle værkets målere er fjernaflæste, og bliver i forbindelse med årsopgørelsen aflæst
automatisk d. 31. december. Målerne aflæses ligeledes i løbet af året til brug for
flytteafregninger, forbrugsprisændringer, udstilling af data til forbrugeren eller intern
analyse af tekniske forhold.
Øvrige
I øvrigt henvises til varmeværkets vedtægter, almindelige og tekniske bestemmelser for
fjernvarmelevering.
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