PRISBLAD
Gældende for varmeåret 2. halvår af 2018
Stikledning: Pris pr. stikledning i områder som er udlagt til fjernvarme: 25.000,00 kr. ekskl. moms
31.250,00 kr. inkl. moms. Her regnes med en almindelig husindføring, med en maks. længde på 25 m fra
skel. Stikledninger der ikke falder ind under denne kategori, betales efter tilbud fra Vejen Varmeværk.
Nyudstykninger: Omkostning til hoved- og fordelingsledninger afregnes med Varmeværket under
byggemodningen efter regning. (Herunder eventuelle omkostninger, jf.m Museumsloven).

Gebyrer:

ekskl. moms

inkl. moms

Rykkergebyr

100,00 kr. momsfri

100,00 kr.

Inkassogebyr
Lukkegebyr
Åbnegebyr
Aflæsningsgebyr
Forgæves lukkebesøg
Betalingsordning

100,00 kr. momsfri
425,00 kr. momsfri
375,00 kr.
80,00 kr.
260,00 kr. momsfri
100,00 kr. momsfri

100,00 kr.
425,00 kr.
468,75 kr.
100,00 kr.

Varmepris:

Pr. MWh

400,00 kr.

500,00 kr.

Varmepris, ”Returvarme”

Pr. MWh

200,00 kr.

250,00 kr.

Målerleje:

Pr. måler/år

500,00 kr.

625,00 kr.

Fast bidrag:

Pr. m²/år

12,00 kr.

15,00 kr.

Renteberegning: Varmeværket vil forbeholde sig ret til renteberegning efter rentelovens regler på for sent
indbetalte a’ conto-rater.
Dårlig afkøling: (Gælder ikke for huse med ”Returvarme”)
Vejen Varmeværk kræver en gennemsnitlig afkøling på min. 35º beregnet med udgangspunkt i en
gennemsnitlig fremløbstemperatur på 70º. Dette krav nedsættes efter beregning hos den enkelte forbruger,
i forhold til den aktuelle gennemsnitlige fremløbstemperatur. Indtil denne beregning er udført, gælder de
gamle regler om en afkøling på min. 30º. Overholdes kravet ikke, tillægges forbruget 3% for hver grad, denne
er under. Hvis manglende afkøling kan indebære skader på Værkets anlæg eller er til væsentlige gener, kan
Værket afbryde forsyningen til bedre afkøling er etableret.
Afregning pga. dårlig afkøling suspenderes i 2. halvår af 2018.
Depositum:
I tilfælde af at der er nærliggende risiko for, at Varmeværket uden sikkerhedsstillelse vil lide tab ved fortsat
levering af varme til en forbruger, kan Varmeværket kræve indbetaling af et depositum.
Grundlag for betaling af det faste bidrag:
Det faste bidrag afregnes efter registreret BBR-boligareal. Det er den enkelte kundes eget ansvar at
kontrollere om dette grundlag er korrekt.
Betalingsbetingelser:
Afregning sker i 4 årlige rater med forfald den 1. august, 1. november, 1. februar og 1. maj. Sidste rettidige
betalingsdag den første bankdag efter d. 1. i de pågældende måneder.
Juni. 2018

Gørtlervej 4 – 6600 Vejen – Tlf. 69153900

– CVR. 57301414 – e-mail: post@vejen-varme.dk

Beregning af det faste bidrag
Gældende for varmeåret 2. halvår af 2018
Det faste bidrag beregnes med udgangspunkt i ejendommens BBR-Meddelelse:
For boligarealer gælder det husets samlede boligareal og for lejligheder det samlede
boligareal for denne.
Det faste bidrag beregnes op til maksimum 400 m2 for en bolig / et lejemål.
For erhverv gælder det ejendommens registrerede erhvervsareal med reduktioner i
henhold til en opdeling

Kategori 1 - Kontorer, skoler, hoteller:
Beregningsfaktor = 1,00 (ingen reduktion)
Offentlige kontorer
Revisions- og advokatkontorer
Tegnestuer
Pengeinstitutter
Læge- og tandlægeklinikker
Helse- og solcentre
Skoler, børnehaver, vuggestuer,
fritidshjem
Biblioteker
Hoteller, restauranter, selskabs- og
forsamlingslokaler, biografer
Kollegier
Frisørsaloner
Væve- og systuer.

Kategori 3 - Butiks- og forretningslokaler:
Beregningsfaktor = 0,50 (50% reduktion)
Bagere
Møbelforretninger
Frugt- og grøntbutikker
Cykelforretninger
Opvarmede autoudstillinger
Opvarmede garageanlæg
Belysningsforretninger

Kategori 2 - Butiks-og forretningslokaler:
Beregningsfaktor = 0,75 (25% reduktion)
Manufakturhandel
Købmandsbutikker
Discountforretninger, supermarkeder
Læderhandler, skotøjshandler
Guld- og sølvsmedeforretninger
Boghandler
Renserier
Isenkramforretninger
Radio- og TV-butikker, musikforretninger
Videocentre
Byggemarkeder/trælasthandler ekskl.
uopvarmede selvstændige
lagerbygninger
Farve- og tapethandler
Automobilværksteder
Kategori 4 - Produktionsværksteder mv.:
Beregningsfaktor = 0,25 (75% reduktion)
Opvarmede produktionsværksteder,
opvarmede lagerhaller mv. der ikke er
anført under ovennævnte kategorier.
Kategori 5 - Kolde bygninger:
Beregningsfaktor = 0,00 (100% reduktion)
Uopvarmede bygninger.
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