Tommerup St. Varmeforsyning A.m.b.A.
Bannervej 22, 5690 Tommerup
Tlf. 64 76 13 58

Oversigt over
tariffer, tilslutningsaftaler
og
betalingsbetingelser
gældende fra den 1. April 2022

Ska' vi holde varmen sammen?

Tariffer
Forbrug kr. 400,00 pr. MWh (500,00)

Afregning med forbrugerne

Fast afgift:
Afregning med forbrugerne foretages på følgende måde:
Kr. 28,40 pr. m2 (35,50)
De i parentes nævnte beløb er inkl. moms.
Såfremt returtemperaturen overstiger 32° C pålægges forbruger et
gebyr på kr. 50,00 pr. MWh.

Indskud

Der udsendes 12 gange om året aconto-opkrævninger, hvoraf fremgår størrelsen af det beløb, der ved ratens forfaldstid skal indbetales.
En gang om året foretages der aflæsning af forbrugernes målere, og
på grundlag heraf fremsendes opgørelse, og udligning af for lidt indbetalt sker over den 2. ratebetaling i det følgende år.
Udligning af for meget betalt sker ligeledes over næste års 2. rate. Et
eventuelt yderligere restbeløb udlignes via efterfølgende rater

1. Inden tilslutning til Tommerup St. Varmeforsynings forsyningsledninger, skal der indhentes et skriftligt tilbud fra varmeværket.

Ratebeløbene må indbetales senest den på girokortene anførte sidste betalingsdato. Overskrides fristen, beregnes der automatisk et
omkostningsgebyr på kr. 250,- Kr.

2. Tilslutningsafgiften er i dette regnskabsår:
Minimum kr. 6.250 incl. moms pr. forbrugssted, ved max. 200 m2
bebyggelse pr. forbrugssted. Udover 200 m2 bebyggelse pr. forbrugssted, aftales tilslutningsafgiften i hvert enkelt tilfælde.

Såfremt der ikke inden for 8 dage fra rykkerdatoen er modtaget en
garanti fra et pengeinstitut for betaling af fremtidige leverancer for en
periode på 3 måneder, eller en aftale om restancens betaling, vil
energiforsyningen blive afbrudt.

3. I eksisterende og nye forsyningsområde betales tilslutningsafgift
som nævnt i punkt 2. herudover betales Kr. 1500 incl moms pr.
lb.meter stikledning.

Gebyr for lukning : Kr 800 (excl. Eksterne omkostninger til fx låsesmed) og genåbning Kr. 800.

4. Ved ny udstykninger af flere grunde, betales for etablering af forsyningsledninger,gravearbejde,smedearbejde og målere m.m.
efter tilbud. Beløbet opkræves og forfalder til betaling inden arbejdes udførelse.

