
Bækmarksbro Varmeværk 
Bækmarksbrovej 4, 7660 Bækmarksbro 

www.baekmarksbrovarmevaerk.dk 

mail@baekmarksbrovarmevaerk.dk 

Betalingstariffer/takstblad 
01.07. 2018 til 30.06. 2019 

 

Bolig  Eksklusiv 
moms 

Inklusiv 
moms 

Variabelt bidrag – se også Incitamentstarif Kr./MWh 480 600 

Målerbidrag pr. måler Kr. 1600 2000 

Fast bidrag: Areal efter BBR    

1 -99 m2  1440 1800 

100 – 149 m2  2080 2600 

150 – 400 m2  2880 3600 

Bidrag for boligareal ud over de første 400 m2 Kr./m2 12kr./m2 15kr./m2 

 

 

Erhverv  Eksklusiv 
moms 

Inklusiv 
moms 

Variabelt bidrag  - se også Incitamentstarif Kr./MWh 480 600 

Målerbidrag pr. måler Kr. 1600 2000 

Fast bidrag: Areal efter BBR    

1 – 5000 m2 Kr./m2 12 kr./m2 15 kr./m2 

Fra 5001 m2 Kr./m2 6 kr./m2 7,50 kr./m2 

 

Særlig aftale  
Solvangen 15 

 Eksklusiv 
moms 

Inklusiv 
moms 

Variabelt bidrag  Kr./MWh 420 525 

Målerbidrag pr. måler Kr. 1600 2000 

Fast bidrag: 3343 m2. Fradrag ifølge aftale: 50 % 12 kr./m2 20.058 25.072,50 

Særlig aftale  
Brogade 78a 

   

Variabelt bidrag – se også incitamentsbidrag Kr./MWh 480 600 

Målerbidrag pr. måler Kr. 1600 2000 

Fast bidrag: 746 m2. Fradrag ifølge aftale: 50 % 12 kr./m2 4476 5595 

 

Rykkerskrivelse 100 

Inkassomeddelelse 100 

Flyttegebyr 100 

Lukkegebyr 500 

Åbningsgebyr 500 
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Stikledning og tilslutning: Husejer betaler de faktiske udgifter til arbejde og 
materialer. Indføring af stikledning og montering af stophane udføres af 
varmeværkets montør. 

 

Husinstallation(unit og installering) samt jordarbejde for stikledning på egen grund 
bekostes af husejer. 

 

Incitamentstarif: Tillægget eller fradraget er 1% pr. grad C, når returtemperaturen 
er over eller under den forventede returtemperatur. Se Incitamentstariftabellen. 

 

Betalingsbetingelser: Varmebetalingen betales forud i 5 lige store rater (a konto) i 
månederne september til juli. Efter udgangen af regnskabsåret opgøres forbruget 
på basis af forbrugt varme i henhold til selskabets varmemåler hos forbrugeren. 
Årsopgørelsen forfalder inden udgangen af august. Måleraflæsning foretages i juni 
måned 

 

Sidste rettidige betalingsdag er den 3. i hver betalingsmåned. 
Der benyttes standardgebyrer ifølge Dansk Fjernvarme 

 

Depositum. Varmeværket kan stille krav om depositum som betingelse for fortsat 
levering overfor en forbruger, såfremt forbrugeren umiddelbart forud for kravets 
stillelse gentagne gange har overtrådt de almindelige betalingsfrister. 
Når den pågældende forbruger gennem et år har betalt samtlige forfaldne 
regninger til tiden, skal kravet om depositum tages op til vurdering, og det 
deponerede beløb som udgangspunkt frigives. 
Kravet om depositum vil normalt svare til betalingen af 1 rate. 

 

 

 

 

Bestyrelsen for  

Bækmarksbro Varmeværk 


