Tarif gældende fra 1. januar 2020 til 31. december 2020:

Forbrugerafgifter – årlige afgifter
Pris excl. Moms

Pris incl. moms

Abonnementsafgift (pr. måler) (fast afgift)

kr.

800,00

kr.

1.000,00

Rumafgift pr. m2 (fast afgift)

kr.

19,00

kr.

23,75

Varmepris pr. MWh (forbrugsafgift)

kr.

379,00

kr.

473,75

Rumafgift opkræves efter BBR registrets fortegnelse over ejendommen. For privatboliger
dog max 160 m2. Erhvervs- og udlejningsejendomme betales for alle m2 efter BBR.
Der indbetales aconto 4 gange pr. år – februar, maj, august og november. Årsopgørelse
udarbejdes pr. 31. december 2020 og udsendes sammen med 1. aconto opkrævning.

Gebyrer – momsfrie
Flyttegebyr

kr.

100,00

Lukke/åbnegebyr

kr.

500,00

Rykkergebyr for sen betaling

kr.

100,00

Inkassogebyr

kr.

100,00

Motivationstarif – årlige afgifter
Ved fremløbstemperatur over 65 gr. C
For hver 1 gr. C returløbstemperaturen er under 30 gr. C, fratrækkes 2% af det samlede
forbrug.
For hver 1 gr. C returløbstemperaturen er over 37 gr. C, tillægges 2% af det samlede
forbrug.
Ved fremløbstemperatur under 65 gr. C:
Grænserne for fradrag og tillæg bliver ½ gr. C højere, for hver 1 gr. C fremløbstemperaturen
falder.

Tarif gældende fra 1. januar 2020 til 31. december 2020:

Tilslutningsafgifter til Rønde Fjernvarme a.m.b.a – engangsudgifter
Pris excl. Moms

Pris incl. moms

Investeringsbidrag – fritliggende enfamiliehus

kr.

15.000,00

kr.

18.750,00

Stikledningsbidrag

kr.

5.000,00

kr.

6.250,00

Ovenstående priser er gældende i forbindelse med at Rønde Fjernvarme går ind i nyt område.
Efterfølgende tilslutninger efter endt nedgravning af hovedledning i området faktureres med
yderligere kr. 5.000,00 ekskl. moms
Stikledningsbidrag dækker stikledning fra hovedledning til nærmeste husmur, indført i hus og
afsluttet med hovedhaner og varmemåler.
Stikledning fra nærmeste husmur til indføringssted i huset betales som ekstra meter stikledning med
kr. 500,00 ekskl. moms pr. meter

Pris excl. Moms

Pris incl. moms

kr.

100,00

kr.

125,00

kr.

5.000,00

kr.

6.250,00

Investeringsbidrag – andet byggeri
-

Kæde-/rækkehuse, etageboliger,
erhvervsbyggeri, institutioner mm
afregnes efter BBR.
Pris pr. m2

Stikledningsbidrag

Opgravning er på bygherres regning.
Betaling af stikledning senest 8 dage inden arbejdet udføres.

Byggemodningsbidrag
Der bliver opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning. Byggemodningsbidragets
størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte udstykning, men vil
maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af gadeledninger i
udstykningsområdet.I byggemodningsområder og ved udmatrikulering af ejendomme i eksisterende
boligområder betales investeringsbidrag og byggemodningsbidrag pr. boligenhed af
udstykkeren/grundejeren 8 dage inden gadeledningsnettet etableres

