Tarifblad
2022
Gældende 1. januar – 31. december 2022

Varmetakster for perioden 1. jan 2022 - 31. dec. 2022
Faste bidrag
Ekskl. moms
pr. m². BBR-bolig-/erhvervsareal ......................... 17,50 kr.
pr. m². BBR-erhvervsareal opv. under 15 0C ....... 12,00 kr.

Inkl. 25% moms

Målerleje pr. år ................................................... 250,00 kr.

312,50 kr.

21,87 kr.
15,00 kr.

Variabelt bidrag:
Pr. MWh ............................................................. 326,00 kr.

407,50 kr.

Diverse gebyrer m.v.:
Rente 1,0% pr. md. ved for sen indbetaling
Rykkergebyr pr. gang .......................................... 100,00 kr.
Ejerskiftegebyr/flyttegebyr .................................... 65,00 kr.
Lukkegebyr ......................................................... 250,00 kr.

81,25 kr.
312,50 kr.

Motivationstarif – Årlig afgift af manglende afkøling af fjernvarmevandet.
Ved gennemsnitlig fremløbstemperatur over 65 0C
For hver 1 0C returløbstemperaturen er under 30 0C, fratrækkes 2% af det
samlede forbrug.
For hver 1 0C returløbstemperaturen er over 37 0C, tillægges 2% af det
samlede forbrug.
Ved gennemsnitlig fremløbstemperatur under 65 0C
Grænserne for fradrag og tillæg bliver ½ 0C højere, for hver 1 0C
fremløbstemperaturen falder.

Se mere på vores hjemmeside: hinnerupfjernvarme.dk/motivationstarif/
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Før selv regnskab med energien

Det gennemsnitlige månedsforbrug
inkl. varmt vand fordeler sig procentvis
nogenlunde som vist i tabellen.
Januar

14,9% af årsforbrug

Februar

13,6% af årsforbrug

Marts

12,8% af årsforbrug

April

7,5% af årsforbrug

Maj

5,7% af årsforbrug

Juni

3,6% af årsforbrug

Juli

2,7% af årsforbrug

August

2,8% af årsforbrug

September

4,6% af årsforbrug

Oktober

7,4% af årsforbrug

November

10,9% af årsforbrug

December

13,5% af årsforbrug

I alt

100,0% af årsforbrug

* Udregnet forbrug
pr. måned

Faktisk forbrug
ifølge aflæsning

* Til udregning af forbrug pr. måned bruges oplysningen fra á conto udskrift vedr. forbrug
samt procentsatsen for den enkelte måned.
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Varmebetaling
Betaling for varme opkræves á conto 10 gange i perioden. I januar og juli
opkræves ikke á conto betaling.
Automatisk betaling
Hinnerup Fjernvarme anbefaler at á conto betaling foretages via PBS
Betalingsservice ved at tilmelde betalingen i Deres bank eller på vores
hjemmeside. www.hinnerupfjernvarme.dk
Fakturabetaling
Er de ikke tilmeldt PBS Betalingsservice, vil De modtage et girokort forud for
hver á conto betaling.
Rettidig betaling
Seneste indbetalingsdato af á conto betaling er den 10. i måneden.
Ved betaling efter betalingsfristens udløb vil der blive tilskrevet renter og gebyrer, som opkræves i forbindelse med årsopgørelsen.
Ved betaling afregnes der på gæld før á conto rate.
Årsopgørelse
Efter regnskabsårets udløb den 31. december vil De få tilsendt en årsopgørelse
med endelig afregning af årets varmeforbrug sidst i januar måned.
Afbrydelse af varmeforsyningen
Ved manglende betaling af á conto betaling og efterbetaling ved årsopgørelse,
vil varmeforsyningen blive afbrudt.

Måler- og anlægsfejl
Det er vigtigt, at De kontrollerer Deres forbrug mindst en gang ugentligt,
således at evt. fejl ved måler eller i Deres anlæg straks opdages og rettes,
hvorved De undgår en skønsmæssig beregning af Deres forbrug.
Dette er også muligt at følge på vores hjemmeside under fanen ”Min side”
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