
Enhed

124,00 155,00 kr./GJ.
 

2.400,00 3.000,00 kr./år
400,00 500,00 kr./år
200,00 250,00 kr./år

11,92 14,90 kr./m²
 - areal bidrag pr. m² ud over 2000 m² 9,52 11,90 kr./m²
Lavenergihuse kan opnå rabat på arealbidraget. Se mere på vores hjemmeside: www.rvv.dk.

24.000 30.000 kr.
35.000 43.750 kr.
37.000 46.250 kr.
39.000 48.750 kr.
41.000 51.250 kr.
47.000 58.750 kr.
56.000 70.000 kr.

 eller efter aftale

1)  -  Arealbidrag betales med udgangspunkt i BBR oplysninger. (Vi tager forbehold for fejl i BBR-oplysningerne)

Stikledning ø 60-63, effekt op til 280 KW
Stikledning ø 76, effekt op til 560 KW

Tilslutningsbidrag
Stikledning ø 20-32, effekt op til 55 KW

 -  pr. GJ

Ved en afkøling på under 20 °C tillægges en afgift på 

Afkøling og afkølingsafgift beregnes pr. varmeår.

5 % af forbrugsbidraget. For hver grad afkølingen er mindre
end 20 °C, stiger afgiften med ½ procent-point.

Afkølingsafgift.

Gældende i perioden 1. maj 2015 til 30. april 2016

Rønne Varme A/S

Forbrugsbidrag

Pris ekskl. moms Pris inkl. moms

Stikledning ø 40, effekt op til 100 KW
Stikledning ø 48-50, effekt op til 150 KW

 -  lækovervågning pr. måler med GSM-modul

Areal bidrag pr. m² brutto etageareal inkl. ½ kælderareal 1)

 - areal bidrag pr. m²  0-2000 m²

Fast bidrag
 -  pr. fjernvarmemåler
 -  obligatorisk bidrag til energispareaktiviteter

Stikledning ø 88, effekt op til 840 KW
Stikledning ø 114, effekt op til 1680 KW
Stikledning over ø 114, effekt over 1680 KW



Enhed

Gebyr
100,00 momsfri kr.
100,00 momsfri kr.
375,00 momsfri kr.
375,00 468,75 kr.
100,00 momsfri kr.
330,00 412,50 kr.
65,00 81,25 kr.
60,00 75,00 kr.
35,00 43,75 kr.

270,00 337,50 kr.
65,00 81,25 kr.

Forbrugeren kan skriftligt anmode om kontrol af afregningsmålerens nøjagtighed, hvorefter måleren sendes
til kontrol på et autoriseret målerværksted.
Påvises fejl eller mangler ved måleren betales omkostningerne af Rønne Varme A/S. Hvis der ikke påvises 
fejl eller mangler betales omkostningerne af forbruger efter regning.

Betalingsbetingelser

sidste betalingsdato den 10. i juli, september, november, januar, marts og maj.
Årsopgørelsen udsendes i juni med sidste betalingsdato den 10. juli.
Sidste betalingsdato vil altid fremgå af den enkelte acontoopkrævning/faktura.
Ved for sen betaling tilskrives rente med 0,75% pr. påbegyndt måned.

Miljøafgifter

henvendelse til Rønne Varme A/S

Vedtaget af bestyrelsen for Rønne Varme A/S
den 25. februar 2015

Ingolf Lind-Holm Erik Steen Andersen
Formand Direktør

Godkendt af Bornholms Regionskommune i henhold til vedtægterne.

       forbrugeren. Der vil altid ske en individuel bedømmelse af forbrugerens forhold, inden der stilles krav

 -  lukkebesøg

 -  betalingsordning

 -  rykkerskrivelse 

 -  for manglende årsaflæsning / planlagt aflæsningsbesøg

 -  flytteopgørelse eller acontoændring

2)  -  Dertil skal lægges de faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed.

 -  fogedforretning, udkørende 2)

 -  genoplukning inden for normal åbningstid

 -  inkassomeddelelse (besked om lukning)

 -  for adresseforespørgsel

       svarende til 3-6 måneders skønnet forbrug i det pågældende lejemål/ejendom.

       om depositum eller anden sikkerhedsstillelse. Der vil kun blive stillet krav om depositum, såfremt
       forbrugeren umiddelbart inden kravet stilles har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne
       væsentlige overskridelser af betalingsfristelserne. 
       Beløbsstørrelsen på det depositum, der eventuelt opkræves hos forbrugeren, vil ligge i størrelsesordenen 

Erhvervsvirksomheder med mulighed for afløftning af afgifter kan få oplysning om afgifternes størrelse ved 

Beskadigede målere betales af forbruger efter regning.

Almindeligvis betales forbrugsbidrag og faste bidrag via 6 acontoopkrævninger med

Kontrolprøvning af måler m.v.

 -  aflæsningsbesøg

       Rønne Varme A/S kan stille krav om deposium som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er 
       nærliggende risiko for, at selskabet uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til 

Rønne Varme A/S Pris ekskl. moms Pris inkl. moms

 -  udskrift af regningskopi


