Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.A

Taktsblad gældende pr. 1. januar 2019
Faste afgifter
Boligareal:
0-70
71-100
101-150
151-∞
Hvide Sande Skole, Fjordskolen, og Hvide Sande Hallerne
Abonnementsafgift:

DKK/m² (ekskl. moms)
0,00
26,00
22,00
10,00
16,00

DKK/m² (inkl. moms)
0,00
32,50
27,50
12,50
20,00

DKK (ekskl. moms)
2.500,00

DKK (inkl. moms)
3.125,00

Lavenergihuse:
"Fast afgift til halv pris, således at de 70 m² der er indeholdt i abonnementsbidraget også halveres. De 70 m² sættes til
samme pris som for 71 - 100 m²."
Momsregistrerede virksomheder:
Gennemsnitsforbruget de seneste 3 år.

DKK/MWh (ekskl. moms)
200,00

DKK/MWh (inkl. moms)
250,00

Variable bidrag:
Forbrugspris

DKK/MWh (ekskl. moms)
400,00

DKK/MWh (inkl. moms)
500,00

DKK (ekskl. moms)
25,00
65,00
270,00
375,00
375,00
DKK (momsfri)
100,00
100,00
100,00

DKK (inkl. moms)
31,25
81,25
337,50
468,75
468,75

Motivationstarif:
Tillæg/fradrag ifølge regelsæt herfor. Se www.hsfv.dk
Gebyrer:
Betaling uden om PBS pr rate
Flytteopgørelse, selvaflæsning
Flytteopgørelse, aflæsningsbesøg
Lukkebesøg
Genoplukning
Rykkerskrivelse
Incassomeddelelse
Misligholdelse af betalingsordning

Tilslutningspriser:
Bolig:
Indenfor forsyningsområdet, hvor der henholdsvis er betalt byggemodningsbidrag, eller hvor eksisterende hovedledninger
løber lige forbi, skal der alene betales stikledningsbidrag ved tilslutning.
Erhverv:
Efter tilbud
Stikledningsbidrag:
Udregnes efter antal meter stikledning på egen grund.
Erhverv:
Efter tilbud

DKK/m (ekskl. moms)
550,00
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DKK/m (inkl. moms)
687,50

Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.A

Byggemodningsbidrag:
Der bliver opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af
konkrete forhold i forbindelse med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.A.s
faktiske omkostninger til etablering af gadeledninger i udstykningsområdet.
Depositum:
Værket kan stille krav om 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 betalings-mønster med
gentagne væsentlige 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.
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