TAKSTBLAD
FJERNVARME
FORBRUGSAFGIFTER
Ikast/Bording
1. Januar 2019

Energi Ikast Varme A/S
Ikast/Bording

- et selskab i Energi Ikast
Europavej 2, 7430 Ikast. Tlf.: 96 60 00 33

Fjernvarme, årlige betalinger
Forbrugsafgiften består af forbrug efter måler samt en fast
årlig afgift.
Tarif

Eks. moms

Inkl. moms

Pris pr. MWh indtil 1. maj 2019

340,00 kr.

425,00 kr.

Pris pr. MWh fra den 1. maj
2019

415,00 kr.

518,75 kr.

Pris pr. kWh indtil 1. maj 2019

0,340 kr.

0,425 kr.

Pris pr. kWh fra den 1. maj
2019

0,415 kr.

0,51875 kr.

Arealafgift pr. m2 areal *

15,00 kr.

18,75 kr.

600,00 kr.

750,00 kr.

Abonnement pr. målerafsætning

*BBR Bolig/Erhvervsarealet + øvrige opvarmede arealer.

Eksempel
Forbrugsafgift for parcelhus på 130 m2 med årligt forbrug
på 18,1 MWh svarende til 18.100 kWh eks. evt. motivationstarif:
Eks. moms

Energi Ikast Varme indfører pr. 1. maj 2019 en ændring af
tariferingen. Dette sker for at sikre en bedre udnyttelse af
fjernvarmevandet til glæde for alle. Se mere på vores
hjemmeside.
Ligger den gennemsnitlige returtemperatur over grænsen
på den forventede returtemperatur, pålægges der en tarif
på 3 kr./grad/MWh (0,003 kr./grad/kWh).
Den maksimale tarif, der kan udløses, vil udgøre 10% af
årets MWh betaling, svarende til 882,40 kr. i 2019.
En eventuel tarif indregnes først i årsopgørelsen for 2019.
Der godtgøres ikke, hvis returtemperaturen er under
grænsen for det forventede.

Inkl. moms

MWh (18,1x390,00)

7.059,00 kr.

8.823,75 kr.

Arealbetaling (130x15,00)

1.950,00 kr.

2.437,50 kr.

600,00 kr.

750,00 kr.

Betaling pr. år

9.609,50 kr.

12.011,25 kr.

Betaling pr. rate

2.402,31 kr.

3.002,81 kr.

Abonnement

Tillægstarif.

Forventede maksima for returtemperatur afhængig af fremløbstemperatur.

Betalingsbetingelser
Forbrugerens årlige udgifter fordeles på 4 rater, der fastsættes efter et skønnet årsforbrug i forhold til sidste års
forbrug. Raterne forfalder til betaling den 14. i februar,
maj, august og november måned. Årsopgørelsen laves pr.
31. december og afregnes sammen med første rate.
Er raterne og årsopgørelsen ikke indbetalt rettidigt, beregnes morarenter efter gældende regler. Morarenten beregnes fra forfaldsdagen pr. påbegyndt måned.
Hvis restancen ikke er betalt rettidigt eller hvis der ikke
kan opnås en realistisk betalingsordning, træffes der foranstaltninger til inkassobesøg og lukning af forsyningen i
henhold til godkendte regler.
Energi Ikast har besluttet, at der kan stilles krav om depositum, som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor
der er risiko for, at selskabet uden denne sikkerhed vil lide
tab ved fortsat levering til forbrugeren.

Gebyrer og lignende
Rykkerskrivelse, momsfri

Inkassobesøg, momsfri
Fogedforretning, udkørende
Genoplukning, inklusiv moms indtil 30.
april.
Genoplukning, inklusiv moms fra 1.
maj
Genoplukning udenfor normal arbejdstid, inklusiv moms indtil 30. april
Genoplukning udenfor normal arbejdstid, inklusiv moms fra 1. maj
Betalingsaftale, momsfri
Betalingsaftale, momsfri
Flytteopgørelse, inklusiv moms
Målerkontrol alt. Værksted, inklusiv
moms

Energi Ikast Varme A/S
Europavej 2
7430 Ikast
CVR 25161513

Tlf.:

96 60 00 33

E-post:
Internet:

info@energi-ikast.dk
www.energi-ikast.dk

100,00 kr.
400,00 kr.
Efter regning
687,50 kr.
781,25 kr.
1.537,50 kr.
1.806,25
100,00
105,00
81,25

kr.
kr.
kr.
kr.

2.487,50 kr.

