TAKSTBLAD FOR TARM VARMEVÆRK A.m.b.a.
Skolegade 23 - 6880 Tarm. Tlf. 97 37 10 87. Cvr.nr. 40 89 31 13
Gældende fra 01.01.2016

VARMEPRIS:
Forbrugsbidrag pr. MWh
Fast bidrag pr. påbegyndt 300m² bolig/erhvervsareal

TILSLUTNINGSBIDRAG:
Investeringsbidrag:
Enfamiliehuse, fritliggende, pr. bolig
Erhvervs- og industriejendomme, institutioner m.m. (ej bolig)
Stikledningsbidrag pr. meter max. størrelse jfr. DN 25
(stikledningsdimensioner over DN 25 - efter tilbud)
Byggemodningsbidrag opkræves i forbindelse med udstykning.
(Jfr. Alm. Bestemmelser pkt. 2.9)
STANDARDGEBYRER:
Rykkerskrivelse, inkassomeddelelse eller betalingsaftale
Fjernbetjent afbrydelse
Inkassobesøg
Fogedforretning, udkørende (+ faktiske omkostninger til foged og evt. låsesmed)
Lukkebesøg
Genoplukning
Genoplukning udenfor normal arbejdstid
Ekstraordinær måleraflæsning med regning
Ekstraordinær opkrævning ved flytning
Udskrift af regningskopi
Målerundersøgelse på stedet
Målerundersøgelse på værksted
Nedtagning af måler
Genetablering af måler
Udbringning af måler
Vagtudkald på foranledning af forbrugeren pr. påbegyndt time
Uberettiget forbrug (ulovlig gentilslutning)
Udskrivning af indbetalingskort

kr.
kr.

u/moms
m/moms
352,00 kr.
440,00
2.724,00 kr. 3.405,00

u/moms

kr. 12.000,00 kr. 15.000,00
faktiske omkostninger
kr.
500,00 kr.
625,00

u/moms
m/moms
100,00 kr. momsfri
150,00 kr.
187,50
250,00 kr. momsfri
330,00 kr.
412,50
375,00 kr. momsfri
375,00 kr.
468,75
750,00 kr.
937,50
200,00 kr.
250,00
65,00 kr.
81,25
35,00 kr.
43,75
335,00 kr.
418,75
faktiske omkostninger
kr.
600,00 kr.
750,00
kr.
600,00 kr.
750,00
kr.
165,00 kr.
206,25
kr.
450,00 kr.
562,50
kr. 1.100,00 kr. 1.375,00
kr.
20,00 kr.
25,00
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Ved betaling efter sidste rettidig betalingsdato tillægges rente. Renten beregnes i henhold til den
til enhver tid gældende rentelov.
Forbrugsbidragene opkræves a'conto med 4 årlige rater (februar, maj, august og november).
Årsopgørelsen er pr. 31. december og slutafregnes sammen med 1. rate i februar opkrævningen.
Forbrugsmålerne fjernaflæses og aflæsningen pr. 31. december danner grundlag for afregningen.
Værket kan stille krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering, jfr. Alm. bestemmelser
pkt. 6.10.
I øvrigt henvises til varmeværkets vedtægter, almindelige og tekniske bestemmelser.
Vedtaget af bestyrelsen i Tarm Varmeværk A.m.b.a. den 2. november 2015
og anmeldt til Energitilsynet.

m/moms

