Tarifblad 1 for Mou Kraftvarme 2021/2022
Mou den 1. juli 2021
For forbrugere tilsluttet MKV’s fjernvarmenet gælder følgende tariffer:
Alle priser + moms

Faste afgifter:
Arealafgift (jfr BBR): (12,50 kr./m2
En-familiehuse ( 0 – 250m2 afregnes )
Større boenheder og boligselskaber - aftale, ellers
Erhverv, Industri og Institutioner - aftale, ellers

Solvarmefinans: 9,1 øre/år/E-index kwh (til 2028)

kr. 12,50/m2 pr. år
kr. 12,50/m2 pr. år
kr. 12,50/m2 pr. år

Ref.hus kr. 1647,-/år

E-index er ejendommens gennemsnitsforbrug i de 3 år 2009 – 2012.
Ref. hus er 18100 kwh varme pr. år. Nyere udregnes efter nuværende forbrug.

Målerleje:
kr. 750,-/år
Husk at få refunderet størst mulig del af dit forsikringsselskab pga. læk overvågning.

Variable afgifter:
Forbrugsafgifter:
1 Kwh varme (20% sol + 80% KVH)( 5 øre og 33,0 øre)
1 Mwh = 1000 Kwh varme
Transportafgift:
1 m3 målt gennemstrømning

27,4 øre

kr. 1,-

Referancehus forventes 275 m3/år

Ved indbetaling af al andelsgæld bortfalder: Solvarmefinans.
Se evt. vores hjemmeside eller kontakt os.

www.mou-kraftvarme.dk
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Tarifblad 2 for Mou Kraftvarme2021/2022
1. Ved nytilslutning til MKV’s eksisterende fjernvarmenet gælder følgende
tariffer:
Tilslutningsafgift pr. m2( jfr BBR)

kr.155,-

Stikledningsafgift pr meter dobbeltrør( dog min.10m)
fra hovedledning til bygning (indeholder afslutning i dobb.vents.) kr. 1050,Der forudsættes, at man selv foretager opgravning på egen grund.
Der kan anvendes vores entreprenør mod betaling direkte til denne.
Der skal dækkes med stenfrit sand og ilægges markeringsbånd.
Gennembrydning af sokkel
- eller man foretager den selv efter anvisning,
- eller ved nybyggeri isætter man selv anvist trækrør.

kr. 950,-

2. Ved tilslutning af nye udstykninger og grunde, hvor fjernvarmenettet ikke er
ført frem:
Bygherren/grundudstykkeren betaler foruden stikledning, som ovenfor angivet,
udgifterne ved fjernvarmenettets fremføring til grundstykket - fradraget restafskrivningsprocentdel af værkets restgæld på ledningsnettet. Jfr MKV’s
afskrivningstal. Forhør om dette.
For 2015/16 er det 10%. dvs der skal betales 90% af udgifterne.
Den tilsluttede forbruger deltager på lige fod med de øvrige tilsluttede med at betale
restgælden over varmeregningen, og er jfr Vedtægter uløselig bundet til MKV så
længe der er gæld i Værket med kommunegaranti.

3. Kampagnepriser aftales for tid og sted og offentliggøres herefter på vores
hjemmeside.
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Tarifblad 3 for Mou Kraftvarme 2021/2022
Øvrige tariffer:
Målerafprøvning ved indsendelse
(se Tek. Best.)

kr. 500,-

Flyttegebyr incl. opgørelse

kr. 150,-

Gebyr ved for sen betaling, 1. rykker
Gebyr ved for sen betaling, 2. rykker
Inkassogebyr

kr. 100,kr. 150,kr. 230,-

Rentesats: Nationalbankens udlånsrentesats + 5% p.a.
Lukkegebyr
Åbningsgebyr
(til begge lægges evt. nødvendige håndværkerudgifter.)

kr. 400,kr. 400,-

Der opkræves 12 aconto rater pr. år.
Alle priser er excl. moms

Godkendes på generalforsamlingen september 2021
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