Roslev Fjernvarmeselskab A.m.b.A.
Møllebuen 1, 7870 Roslev.

TARIFFER
2022 — 2023
FASTE AFGIFTER:
Abonnementsbidrag — pr. stikledning incl. 1 måler:

2.375,00 kr.

Effekt-bidrag — pr. m² iflg. BBR:

23,75 kr.

VARMEPRIS:
MWh:

437,50 kr.

AFKØLING:
MWh-prisen tillægges et gebyr på 1 % for hver grad afkølingen er under 25°
FLYTTEOPGØRELSE:

337,50 kr.

TILSLUTNINGSOMKOSTNINGER:
Tilslutningsafgift incl. måler og målerarrangement:

12.500,00 kr.

Stikledning:
(Der betales kun for den del af stikledningen der ligger på
egen grund)
UDTRÆDELSES OMKOSTNINGER:
Andel af selskabets gæld— pr. m² iflg. BBR
I.h.t. Vedtægternes § 8.2

Efter regning

182,12 kr.
Beløbet er Momsfrit

Afbrydelsesomkostninger:

Efter regning

Priser gældende fra 1. juli 2022
Alle beløb er incl. moms.
BETALINGSBETINGELSER:
Sidste rettidig indbetalingsdag for a-conto raten er den 10. i forfaldsmåneden.
Betales der efter denne dato, vil der blive pålagt gebyr.
Juni og juli er »frimåneder«
Ved restance over én måned vil der blive varslet, at der lukkes for varmeforsyningen og restancen overgår til inkasso.
Telefon nr.: 97 57 13 19 — 22 11 13 19. CVR nr.: 41 16 01 28
info@roslev-fjernvarme.dk — www.roslev-fjernvarme.dk
Pengeinstitut: spar nord — Konto nr.: 8510 — 000 70 35 640

Roslev Fjernvarmeselskab A.m.b.A.

Gebyrer m.v.:
Rykkerskrivelse

(moms frit)

100,00 kr.

Inkassomeddelelse

(moms frit)

100,00 kr.

Lukkebesøg

(moms frit)

375,00 kr.

Betalingsordning

(moms frit)

100,00 kr.

Genåbning inden for normal åbningstid *

368,75 kr.

Fogedforretning, ud kørende *

312,50 kr.

Aflæsningsbesøg *

337,50 kr.

Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg *

237,50 kr.

Nedtagning af måler *

750,00 kr.

Genetablering af måler *

750,00 kr.

Ekstraordinær måleraflæsning med regning *

250,00 kr.

Udskrift af regningskopi *

43,75 kr.

Målerundersøgelse på stedet *

418,75 kr.

Udbringning af måler *

206,25 kr.

* Beløbet er incl. moms

Alle gebyrer er i.h.t. Energitilsynets standardgebyrer på energiområdet
Tariffer og gebyrer er anmeldt til Energitilsynet i.h.t. Varmeforsyningsloven
Leveringsbetingelserne se: www.roslev-fjernvarme.dk
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