Side 1

Takstblad pr. 1. juli 2022

Art

Netto

Forbrugsafgift

43 øre / kWh

Moms

2022/2023

10,75 øre

53,75 øre / KWh

Fast afgift

Kr. 4,75 / enhed

Kr. 1,19

Kr. 5,94

Målerleje

Kr. 800,00

Kr. 200,00

Kr. 1000,00

Energisparreudgift
Rykkerskrivelse nr. 1 – momsfri

kr. 100,00

kr. 100,00

Lukkevarsel (rykker nr. 2) – momsfri

kr. 100,00

kr. 100,00

Besøg med henblik på afbrydelse
(lukkebesøg)

kr. 375,00

kr. 375,00

Genoplukning

kr. 375,00

Betalingsaftale

kr. 100,00

kr. 100,00

Inkassobesøg

kr. 230,00

kr. 230,00

Fogedforretning, udkørende*

Kr. 330,00

kr. 82,50

kr. 412,50

Selvaflæsningskort, rykker

kr. 65,00

kr. 16,25

kr. 81,25

Selvaflæsningskort, aflæsningsbesøg

kr. 270,00

kr. 67,50

kr. 337,50

Ekstraordinær måleraflæsning med regning

kr. 200,00

kr. 50,00

kr. 250,00

Ekstraordinær opkrævning ved flytning

kr. 100,00

kr. 25,00

kr. 125,00

Udskrift af regningskopi

kr. 35,00

kr. 8,75

kr. 43,75

Målerundersøgelse på stedet

kr. 335,00

kr. 83,75

kr. 418,75

Målerundersøgelse på værksted

Efter regning

kr. 93,75

kr. 468,75

Efter regning

*Hertil skal lægges de faktiske omkostninger til foged og evt. låsesmed. Der henvises til lovbekendtgørelse nr. 936 af 8. september 2006
om retsafgifter med evt. senere ændringer, afsnit II: Afgifter for foged- og auktionsforretninger

Vemb Varmeværk A.m.b.a. anvender Dansk Fjernvarmes standardgebyrer.
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Side 2

Erhvervsrabat:

50 % på Fastafgiften.

Tilslutningspris:
Et års fast afgift. + det af kommunen opkrævede acontobeløb til fjernvarme, for områderne, Humlevænget,
Hasselvej, Hyldevej og Åbrinken. Se under byggemodningsbidrag.
Betaling for stikledning: 6000,00 kr.+ moms pr. stikledning uanset længden af denne.

Byggemodningsbidrag:
Ved byggemodning af nye områder vil det blive pålagt udstykkeren at betale Varmeværkets faktiske udgifter med at
fremføre hovedledning og stikledninger ind på grunden i det område der byggemodnes.

Sikkerhedsstillelse:
Vemb Varmeværk har besluttet at der kan stilles krav op 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.
Der vil altid ske en individuel bedømmelse af forbrugerens forhold, inden der stilles krav om depositum eller anden
sikkerhedsstillelse. Og der vil kun blive stillet krav om depositum, såfremt forbrugeren umiddelbart inden kravet
stilles har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne overskridelser af betalingsfristerne
Beløbsstørrelsen på det depositum, der eventuelt opkræves hos forbrugeren vil ligge i størrelsesordenen svarende til
3 – 6 måneders skønnet varmeforbrug i det pågældende lejemål/ejendom
Afkøling af fjernvarmevandet:
Der indføres, med virkning fra regnskabsårets start pr. 1. juli 2017, en Incitamentstarif, der har til formål at fremme
afkølingen af fjernvarmevandet.

Gebyrerne opkræves af Vemb Varmeværk A.m.b.a. cvr.nr. 27 36 09 12
Anmeldt den 27. - 06 – 2019
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