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Tarifblad for Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a., gældende fra 1. januar 2019  
 

 
Variabelt bidrag: 
Aftaget varmemængde =    369,30 kr./MWh (295,44 kr./MWh ex. moms) 
Bidrag til Energibesparelser =      24,04 kr./MWh (19,23 kr./MWh ex. moms) 

 

Faste/3 års bidrag pr. år: 
Bidrag pr. m

2
  =         7,84 kr./m² (6,27 kr./m² ex. moms) 

Bidrag for 3 års gennemsnit =     417,53 kr./MWh (334,02 kr./MWh ex. moms) 
Bidrag pr. enhed v. parcelhuse =  1.934,33 kr.  (1.547,46 kr. ex. moms) 

    - for parcelhus med varmepligtigt areal  250 m
2
 

Bidrag pr. enhed (>250 m
2
) =  1.934,33 kr.  (1.547,46 kr. ex. moms) 

    - Varmepligtigt areal/158 m
2
 afrundes til nærmeste hele antal enheder og ganges med satsen 

 

Tilslutningsbidrag:  
Stikledningsbidrag =    Afregnes efter regning 
Investeringsbidrag =     143,75 kr./m2 (115,00 kr./m² ex.moms) 

 

Selvaflæsningskort: 
Indsendes aflæsningskort ikke rettidigt, vil der blive fremsendt rykkerbrev med gebyr på kr. 
81,25 (kr. 65,00 ex. moms). Modtages selvaflæsningskortet ikke inden den fastsatte frist, 
fremsendes brev med besked om, at værket vil foretage aflæsning af varmemåleren. Honorar 
herfor, også hvis forbrugeren ikke er hjemme på aftalt tid, er kr. 337,50 pr. gang (kr. 270,00 ex. 
moms pr. gang). 
Aflæsning ved flytning pålægges gebyr for selvaflæsning kr. 81,25 (kr. 65,00 ex. moms), og ved 
aflæsningsbesøg kr. 337.50 (kr. 270,00 ex. moms). 

 

Gebyr og renter: 
Rykkergebyr ved for sen betaling udgør: 
1. gang - 10 dage efter forfaldsdatoen kr. 50,00 (momsfri) 
2. gang - 20 dage efter forfaldsdatoen kr. 100,00 (momsfri) 
3. gang - 30 dage efter forfaldsdatoen kr. 100,00 (momsfri) 
 
Overgivelse til inkasso  kr. 100,00 (momsfri) 
Der beregnes morarente fra forfaldsdatoen til betaling sker. Renter under 10 kr. tilskrives ikke.  
Rentesatsen er i henhold til Lov om rente ved forsinket betaling. 
 
Øvrige gebyrer for:  
- afbetalingsordning (pr. ordning)  kr. 100,00 (momsfri) 
- lukke- og genåbning pr. besøg  kr. 375,00 (momsfri) 
- nedtagning af måler  kr. 750,00 (kr. 600,00 ex. moms)  
- genetablering af måler  kr. 750,00 (kr. 600,00 ex. moms) 
- udkørende fogedforretning ekskl.  
  omkostninger til foged og låsesmed kr. 412,50 (kr. 330,00 ex. moms) 
- udskrift af regningskopi  kr.   43,75 (kr. 35,00 ex. moms) 

 

Alle beløb er incl. 25 % moms. (ex. moms i parentes) 

I øvrigt henvises til værkets vedtægter og bestemmelser for varmeforsyning, der fremgår 

af Mosede Fjernvarmes hjemmeside www.mosedefv.dk.  

 


