
Tarifblad  

Oue Kraftvarmeværk A.m.b.A. 
Varmeåret 01.07.2020 - 30.06.2021 

 Ekskl. Moms Inkl. Moms 
Tilslutningsafgift nye forbrugere: 12.000,00 15.000,00 

Variable forbrugsafgifter: 
  

A' co ntopris privatkunder pr. MwH/KW 400,00 I o,40 500,00 I o,50 
A' co ntopri s ældreboliger pr. MwH/KW 400,00 I o,40 500,00 I o , 5 0 

Faste afgifter: 
  

Privatkunder 6.400,00 8.000,00 
Forbrugere ældreboliger 5.360,00 6.700,00 
Målerleje 440,00 550,00 

Gebyrsatser: 
  

 Ekskl. Moms Inkl. Moms 
Rykkerskrivelse 1 100,00 kr. 

100,00 kr. 
500,00 kr. 
500,00 kr. 
100,00 kr. 
65,00 kr. 

100,00 kr. 
100,00 kr. 
230,00 kr. 
650,00 kr. 

(ingen moms) 
Inkassomeddelelse (ingen moms) 
Lukkebesøg (ingen moms) 
Genåbningsgebyr (+faktiskeomkostninger) 625,00 kr. 
Betalingsaftale (ingen moms) 
Flyttegebyr 81,25 kr. 
Rykkerskrivelse 1 - flytteopgørelse (ingen moms) 
Frivillig forlig - flytteopgørelse (ingen moms) 
Inkassobesøg - flytteopgørelse (ingen moms) 
Manglende indberetning af flytning fra ejer (ingen moms) 
 
Værkets omkostninger til opkrævning af restancer , herunder inkassoomkostninger 
og gebyrer, vil blive pålagt forbrugeren efter regning. 

 
Årsopgørelsen udsendes i juli måned. Efterbetaling forfalder til betaling sammen med 
varmeårets første acontorate den 10. august. 

 
Ved for sent betaling af varmeregninger udsendes 1. rykker, hvorpå fristen er 8 dage. Herefter 
sendes lukkebrev, og herpå er der 5 dages frist til at indbetale  det forfaldne beløb. Der vil  
altså blive lukket ca. den 30 i måneden, hvor den 10. er forfaldsdag. Åbning vil kun finde sted 
efter indbetaling af skyldig restance inklusive gebyrer. Endvidere kan Oue Kraftvarmeværk 
forlange et depositum svarende til 3 måneders acontobetaling. 

 
Ejeren af udlejningsejendomme vil få besked om eventuel lukning af varmeforsyningen. 

 
Det er ejers pligt, uanset om det er en udlejningsejendom eller almindelig ejendom, at 
sikre varmeinstallationen mod frostsprængninger m.v., og ejeren vil blive gjort økonomisk 
ansvarlig for udgifter i forbindelse med reparation. 

 
Alle andre opvarmningskilder, udover solvar me, varmepumper og brændeovn, vil inden for 
varmeforsyningens område være ulovlige at anvende. 

 
Varmeåret løber fra 1. juli til 30. juni, og der betales acontorater med juni og juli som 
betalingsfrie måneder. 


