Skuldelev Energiselskab a.m.b.a.
Betaling gældende fra den 1. juli 2017 til den 30. juni 2018
Priser er inklusiv 25 % moms. (Priser i parentes er eksklusiv moms).

Bolig med én stikledning
483,75 kr. pr. MWh

Variabel afgift

48,375 øre pr. kWh
under 60 m2

2.710,00 kr. pr. år

Fast afgift beregnes ud fra

60 til 99 m2

3.370,00 kr. pr. år

antal dage.

over 99 m2

3.840,00 kr. pr. år

Fast afgift

Øvrige boliger, boligselskaber, offentlige bygninger og erhvervsbygninger
483,75 (387,00) kr. pr. MWh

Variabel afgift

48,375 (38,70) øre pr. kWh
Fast afgift

3.840,00 (3.072,00) kr. pr. år

Kapacitetsbidrag

Boligudlejning

Kapacitetsbidrag

Lille varmtvandsbelastning

28,75 (23,00) kr. pr. m2 pr. år

Normal varmtvandsbelastning

46,25 (37,00) kr. pr. m2 pr. år

Stor varmtvandsbelastning

56,25 (45,00) kr. pr. m2 pr. år

andet end
boligudlejning

3.000,00 (2.400,00) kr. pr. lejemål pr. år

Specielle erhvervsbygninger
Fuld variabel afgift

1.500,00 (1.200,00) kr. pr. MWh
150,00 (120,00) øre pr. kWh

Denne tarif kan kun anvendes sammen med normaltarif til erhvervsbygninger, og kun på de
bygninger, som har begrænset varmebehov, hvor energiselskabet kan forlange, at der
afbrydes for varmeforsyningen. Forbruget registreres på særskilt måler
Anvendelse af denne tarif, skal godkendes af bestyrelsen
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Skuldelev Energiselskab a.m.b.a.
Afgift for manglende afkøling
For hver grad afkølingstemperaturen (årsgennemsnit) er under 25 C, tillægges 1,1 % af årets variable
varmeforbrug.
Afkølingen udregnes på følgende måde: Årets MWh multipliceret med 860 og divideret med årets m3.

Tilslutningsbidrag
Investeringsbidrag
Stikledningsbidrag nye boliger

500,00 kr.
47.500,00 kr.

Stikledning 20 m, regnet fra skel

1.125,00 kr. pr. m Stikledning udover 20 m
Maksimal effekt

0,080 MW
80 kW

Stikledningsbidrag boliger ved

0,00 kr.

konvertering af eksisterende
anlæg. Olie eller elvarme
Maksimal effekt

0,080 MW
80 kW

Stikledningsbidrag boliger mere

Faktiske udgifter

end 0,080 MW
Byggemodning

Efter regning

Værket opkræver
byggemodningsbidrag ved
udstykninger af nye områder.
Bidraget opkræves af
grundudstykkeren.
Bidraget skal dække værkets
omkostninger til etablering af
gadeledninger i nye
udstykningsområder.
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Skuldelev Energiselskab a.m.b.a.
Gebyrer
Første rykker

100,00 kr.

Momsfri

Anden rykker samt

100,00 kr.

Momsfri

inkassoskrivelse
Flytteopgørelse ved

81,25 kr.

selvaflæsning
Flytteopgørelse ved

skal oplyses
337,50 kr.

aflæsningsbesøg
Lukning for varmen

Energi (MWh), mængde (m3) og timer (h)

Manglende oplysninger ved selvaflæsning
medfører aflæsningsbesøg

375,00 kr.

Momsfri

uden opgravning
Åbning for varmen

468,75 kr.

uden opgravning
Lukning med

Faktiske udgifter til opgravning, rørarbejder

afbrydelse af

og reetablering

varmeforsyningen

Bestyrelsen har besluttet, at enkelte varmeforbrugere, kan få en anden midlertidig
betalingsordning, på baggrund af en pludselig opstået social hændelse.
En sådan aftale om forlænget betalingsfrist skal være skriftlig, og udskyder rykkerudsendelse til
den ændrede betalingsdato. Beløbet forrentes dog fra den oprindelige forfaldsdato.
Misligholdes en betalingsaftale betragtes aftalen som bortfaldet, og det skyldige beløb er
forfaldent til betaling straks.
Forlængede betalingsfrister og betalingsordninger indrømmes dog ikke, såfremt en tidligere
indgået aftale er misligholdt.
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Renter
Ved for sen indbetaling opkræves der renter i henhold til rentelovens bestemmelser.

Betalingsbetingelser.
Investeringsbidraget forfalder til betaling ved kontraktens underskrivelse, og opkræves efter
bestemmelser fastsat af bestyrelsen.
Stikledningsbidraget betales forud, og fastsættes i forhold til tidspunktet for tilslutning af måler.
Variabel afgift opkræves kvartalsvis forud i 4 lige store aconto rater efter skønnet forbrug sat i forhold til
et normalt graddageår og opgøres efter udgangen af regnskabsåret på basis af forbrugt varme i
henhold til energiselskabets energimåler, opsat hos forbrugeren. På baggrund af forbruget udarbejdes
en årsopgørelse.
Der betales aconto rater i august, oktober, januar og april.
Fast afgift opkræves aconto sammen med den variable afgift med en fjerdedel pr. aconto rate. Ved tileller fraflytning beregnes fastafgiften i forhold til antal dage.
Leveringsbetingelser.
Husinstallationer må ikke tilsluttes fjernvarmenettet uden forudgående godkendelse af energiselskabets
driftsbestyrer.
Se i øvrigt selskabets hjemmeside på www.skuldelevenergiselskab.dk
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