Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.a.
Hans Winthersvej 9
8400 Ebeltoft
Telefon 86 34 26 55
Fax 86 34 34 84

FJERNVARME

TARIFBLAD gældende fra 1.7.2009 til 30.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årlige betalinger:

Tilslutningsafgiften består af to priselementer: Stikledningsbidrag og investeringsbidrag.

Administrationsbidrag pr. opsat energimåler

kr.

700,00

Investeringsbidraget beregnes på grundlag af den tilsluttede ejendoms areal efter BBR.
BBR arealet beregnes som den tilsluttede ejendoms boligareal + erhvervsareal.
Bolig og erhvervsarealer, der er beliggende i kældre regnes som hhv. bolig- og
erhvervsarealer.

Fast betaling iflg. BBR

kr.

17,50/m²

Deling af bestående installationer

kr. 1.000,00/måler

Investeringsbidrag:
Ejendomme, uanset størrelse, betaler 70,00 kr. pr. m² bygningsareal opmålt efter BBR
jf. ovenstående

Elvarmetilslutning pr. ejendom incl. investerings- og stikledningsbidrag kr. 10.000,00
Stikledningsbidrag:
Ledningsdim.
¾ " - 26,9
1 " - 33,7
1¼ " - 42,4
1½ " - 48,3
2 " - 60,3
2½ " - 76,1
3 " - 88,9
4 " - 114,3
5 " - 139,7
6 " - 168,3
8 " - 219,1

kappedim.
110
110
125
125
140
160
180
225
250
280
355

Pris pr. m. dobb. ledn.
kr.
914,00
kr.
914,00
kr. 1.114,00
kr. 1.293,00
kr. 1.595,00
kr. 1.934,00
kr. 2.271,00
kr. 3.068,00
kr. 4.074,00
kr. 5.003,00
kr. 6.862,00

Anboringsafgift
kr. 1.950,00
kr. 1.950,00
kr. 2.368,00
kr. 2.748,00
kr. 3.398,00
kr. 4.128,00
kr. 4.859,00
kr. 6.558,00
kr. 8.708,00
kr. 10.691,00
kr. 14.664,00

Forbrugsbidrag:

Pr. KWh kr.

0,25

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.
Bestyrelsen i Ebeltoft Fjernvarmeværk har den 9. januar 2003 besluttet, at der kan
stilles krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er
nærliggende risiko for, at værket uden sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til
forbrugeren.
Ved ledningsrenovering ydes der en rabat på 20 % (min. 4.000,00 kr.) til ejendomme
der er beliggende langs den eksisterende hovedledning.

Alle priser er excl. moms.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I atypiske tilfælde kan bestyrelsen dispensere
fra disse satser i op -eller nedadgående retning.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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