Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Værkstedsvej 3 4720 Præstø
Takstblad anmeldt til Forsyningstilsynet d. 23. april 2020
Ikrafttrædelse af det anmeldte er den d. 1. maj 2020
Forbrugsafgifter:
Pris pr. MWh

eks. moms
547,00 kr.

Faste afgifter:
Rumafgift pr. m3 tilsluttet rum
Målerleje pr. stk.

inkl. moms
683,75 kr.

9,50 kr.

11,88 kr.

500,00 kr.

625,00 kr.

Tilslutningstarif:
Tilslutningsafgift for stikledning og målerarrangement fra 0-10 m, eks. moms 30.000,00 kr. og inkl. moms
37.500,00 kr.
Herefter opkræves eks. moms 1.500,00 kr. pr. løbende meter og inkl. moms 1.875,00 kr.
Prisen dækker ikke eventuel deponering eller bortskaffelse af forurenet jord.
Tilslutningstarif for udstykningen på Antonibakken:
Tilslutningsafgift for stikledning og målerarrangement fra 0-10 m, eks moms kr. 8.405,00 og inkl. moms
kr.10.506,25.
Herefter opkræves eks. moms 1.500,00 kr. pr. løbende meter og inkl. moms 1.875,00 kr.
Prisen dækker ikke eventuel deponering eller bortskaffelse af forurenet jord.
Bestyrelsen har den 6. marts 2018 besluttet, at tilslutningstarif til nye kunder opkræves forud for etableringen
af stikledning og målerarrangement.
Andet:
Der bliver opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning. Byggemodningsbidragets størrelse
afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre
varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af gadeledninger i udstykningsområdet.
Bestyrelsen i Præstø Fjernvarme amba har den 8. april 2003 besluttet, at der stilles krav om
sikkerhedsstillelse for fremtidig levering i de tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at
selskabet, uden denne sikkerhed, vil lide tab ved fortsat levering til kunden.
Der vil altid ske en individuel bedømmelse af kundens forhold, inden der stilles krav om sikkerhedsstillelse.
Der vil kun blive stillet krav om sikkerhedsstillelse, såfremt kunden inden kravet stilles har haft et
uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne eller kunden
helt har undladt betaling. Beløbsstørrelsen på den sikkerhedsstillelse, der eventuelt opkræves hos kunden vil
ligge i størrelsesordenen svarende til max.5 måneders budgetteret varmeforbrug for pågældende
lejemål/ejendom.
Motivations/afkølingsafgift: For hver 1o C årets afkøling ligger under 30 o C tillægges 1% af det samlede
MWh forbrug.
Rykkergebyrer ved restancer pr. stk.

momsfri

100,00 kr.

Lukkegebyr

momsfri

375,00 kr.

Genoplukning indenfor normal arbejdstid eks. moms 375,00 kr.

inkl. moms

468,75 kr.

Måleraflæsningsgebyr

inkl. moms

337,50 kr.

eks. moms 270,00 kr.

Ifølge Told- og Skattestyrelsen er rykkergebyrer, og lukkegebyrer momsfrie gebyrer.
Åbningsgebyr og aflæsningsgebyr er momspligtigt.
Renter: Restancer forrentes fra forfaldsdato til betaling sker med en referencesats svarende til Danmarks
Nationalbanks officielle udlånsrente, der er gældende pr. 1. januar og pr. 1. juli i det pågældende år, med et
tillæg på 7%.

