Tistrup Varmeværk A.M.B.A
Takstblad 2015 – 2016
Tilslutningspriser
Tilslutningsprisen består af investeringsbidrag, stikledningsbidrag og eventuelt byggemodningsbidrag.

Investeringsbidrag:

Pr.
stk

Grundbeløb
Arealbidrag ifølge BBR bolig/ erhverv.
0 – 100 m2
Over 100 m2

m2
m2

u moms

m moms

3000 Kr

3750 Kr

30,00 kr
15,00 Kr

37,50 kr
18,75 Kr

Stikledningsbidrag:
Stikledningsbidraget udregnes efter længden målt fra fortovs bagkant / start privat grund
til hovedafspærringsventilers placering i bygning.
Indføringsrør udleveres til bygherren og monteres af denne, efter Værkets anvisninger.
Standardstik
Løbende kanalmeter med enkelt eller twinrør < 26,9 mm
2 stk hovedafspærringsventiler
1 stk 230 / 24v traffo
1 stk sokkelgennembrydning
Andre stikledningstyper efter tilbud

Pr.
m
sæt
stk
stk

u moms

900,00
360,00
800,00
1.000,00

m moms
kr

kr

1.125,00 kr
450,00

kr

kr

1.000,00 kr

kr

1.250,00 kr

Byggemodningsbidrag:
I forbindelse med udstykninger vil der blive opkrævet byggemodningsbidrag.
Byggemodningsbidraget størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med udstykningen,
men vil dog maksimalt udgøre Varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af gadeledninger
i udstykningsområdet.

Årlige forbrugspriser:
Medlemsbidrag
Effektbidrag pr m2 iflg BBR register
Effektbidrag pr m2 iflg BBR register for godkendte lavenergihuse
Effektbidrag pr m2 for huse med lavtemperatur forsyning
Forbrugsbidrag pr Mwh

Pr. u moms
stk
1.800,00
m2
20,00
m2
10,00
m2
5,00
Mwh
211,00

m moms
kr

2.250,00 kr

kr
kr
kr

25,00

kr

kr
kr
6,25 kr

12,50

263,75 kr

Gebyrer mm.
Pr
stk
stk
stk
stk

Rykkergebyr momsfrit
Incassogebyr momsfrit
Lukke gebyr momsfrit
Åbne gebyr

u moms

100,00
100,00
375,00
375,00

m moms
kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

468,75 kr

Depositum
Bestyrelsen for Tistrup Varmeværk har den 1/7 2009 besluttet, at der kan stilles 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 betalingsmønster med gentagne væsentlige
overskridelser af betalingsfristerne.
Se næste side
Priser 2015 2016.xlsx

Opkrævning af betaling for varmeforbruget sker via PBS/Nets.
Reguleringer i forbindelse med årsopgørelsen sker via PBS/Nets sammen med rate 1.
Skal der ske udbetaling modregnes denne i rate 1.
Er der ud over rate 1 overskydende beløb udbetales dette.
Forbrugere der ikke anvender automatisk betaling, som har penge til gode ud over rate 1,
kan sende et brev eller en mail til tivarme@tivv.dk med oplysninger om hvilken konto
vi kan indsætte pengene på.
Hvis oplysninger ikke modtages vil beløbet blive modregnet i kommende rater.
Oversigt over forfaldsdatoer for ratebetalinger i perioden 1/10 20015 – 30/9 2016
1. rate
2. rate
3. rate
4. rate

incl regulering for sidste regnskabsår.

16/11 2015
15/2 2016
16/5 2016
15/8 2016

”OBS”
Husk at informere Varmeværket hvis der sker udvidelse af bygningsarealet.
Årets generalforsamling afholdes tirsdag d 15/12 2015 kl. 19.00
i Hodde Tistruphallens mødelokale.

Tistrup Varmeværk.
A.M.B.A.
I henhold til vedtægternes paragraf 6 indkaldes til ordinær generalforsamling
tirsdag d. 15 december 2015 kl. 19,00 i Hodde Tistrup hallens mødelokale med følgende dagsorden.
1: Valg af dirigent.
2: Beretning for det forløbne regnskabsår.
3: Det reviderede årsregnskab fremlægges til
godkendelse.
4: Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5: Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af
investeringsplan for kommende år.
6: Indkomne forslag fra andelshavere / varmeaftagere..
Skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før
generalforsamlingen
7: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8: Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9: Valg af revisor.
10: Eventuelt.
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