Juni 2018

Information fra Balling-Rødding Varmeværk
Fusion

Varmebetaling

Fusionen mellem Spøttrup Varmeværk og
Balling Fjernvarmeværk er vel overstået,
og forberedelserne til opførelsen af et nyt
fælles produktionsanlæg går ind i den
afsluttende fase.
I sommeren 2018 påbegyndes opførelsen
af et nyt varmeværk med solvarmeanlæg
og administrationsbygning på Industrivej.
Endvidere etableres transmissionsledning
til Balling og Rødding, der nedlægges i ny
cykelsti i samarbejde med Skive Kommune. Projektet forventes at stå færdig
i efteråret 2019. Følg med i arbejdet på
vores hjemmeside www.brvv.dk

Regnskabsåret går fra 1. juni til 31. maj.
Den beregnede varmeudgift fordeles over
hele året og betales i 11 rater (juni undtaget). Årsopgørelsen udsendes ultimo juni.
Rettidig indbetalingsdato er den første
bankdag i måneden.

Forbrugere
Balling-Rødding Varmeværk forsyner nu
1000 husstande med varme.

Årsopgørelse
I forbindelse med fusionen er der foretaget mellemopgørelse pr. 31-12-2017.
Beløbet indregnes i årsopgørelsen pr.
31.05.2018 og opkræves eller modregnes
i 1. rate den 1. juli 2018. Evt. overskydene
beløb tilbageføres via PBS til din bankkonto, hvis du er tilmeldt PBS. Ellers kontakt
Balling-Rødding Varmeværk A.m.b.a. og
oplys dit reg. og kontonummer.

Priser og afgifter
Balling-Rødding Varmeværk ændrer prisen
pr. MWh. Det skyldes stigede priser på
træpiller. Prisen stiger 20 kr. pr. MWh og for
et standardhus med et årligt forbrug på 18,1
MWh vil det betyde en stigning på 362 kr.
Afgifter som Balling-Rødding Varmeværk
er pålagt, f.eks. NOx-afgift, er synlig på
budgetter og flytte-årsopgørelser.

Beregning af nye acontorater
Acontoraterne for 2018-2019 er beregnet ud
fra husets/lejlighedens varmeforbrug i 20162017 med et tillæg på 8 %. Hvis det skønnede
varmeforbrug for dit hus/lejlighed herefter
ikke svarer til forventningerne, er du velkommen til at henvende dig til varmeværket og få
det rettet

Informativ varmeregning
Sammen med styringstabellen udsender
vi en informativ varmeregning, der viser
udviklingen i dit varmeforbrug de seneste
5 år. Derved kan du selv kontrollere, om
forbruget er konstant, eller om der er en
afvigelse fra normalforbruget, der eventuelt skal undersøges nærmere.

Generalforsamling
Generalforsamlingen indvarsles med
mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel
ved indrykning af annonce i den lokale
avis samt på værkets hjemmeside med
angivelse af dagsorden. Endvidere kan
årsregnskabet findes på værkets hjemmeside eller afhentes på værket 8 dage
før generalforsamlingen.
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i
hænde 8 dage før generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert
år i enten Balling eller Rødding inden den
1. november.

Følg dit varmeforbrug på mobilen
Med vores app “eForsyning” kan du følge dit
forbrug og dit budget, lige når det passer
dig. Hent app’en til din smartphone med
det samme - og se, om du bruger mere
eller mindre varme end de foregående år.
Du kan også se, om din afkøling er god.
Du kan naturligvis også tilgå eForsyning
på din computer via vores hjemmeside.
Forbrugernummer og pinkode finder du
på velkomstbrevet eller betalingsoversigt
fra PBS. Du kan også rette henvendelse til
varmeværket og få tilsendt ny pinkode.

læsning. Du bedes i egen interesse notere
målerstanden.
MWh/kWh/GJ

Udvidelse af boligareal
Balling-Rødding Varmeværk opdaterer
automatisk data fra BBR, således at de
oplysninger, der står i BBR, overføres til
vores finans- og forbrugersystem. Det kan
forventes, at der bliver kontrolopmåling
af boligareal for eventuel justering af det
faste bidrag. Så husk at kontrollere din
BBR og fortælle dem, hvis du laver en
tilbygning.

Hjemmeside

Måleraflæsning
Tidspunktet for aflæsning af varmemåler
til brug for årsopgørelsen sker ultimo maj.
Aflæsning foregår automatisk via radioaf-

På www.brvv.dk kan du bl.a. finde oplysninger om varmeværket, tariffer, tekniske
bestemmelser og kontaktoplysninger.

Tariffer / betalingsdatoer
Forbrugsbidrag
pr. MWh

NOx-afgift
pr. MWh

Fast afgift pr. m2 boligareal efter
BBR

kr. 582,50

kr. 2,50

kr. 25,00 fra 0-160m2
kr. 18,75 for de efterfølgende fra 161-2000 m2
kr. 12,50 for de efterfølgende fra 2001 m2

Årlig målerleje

kr. 275,00

Der ydes rabat på fast afgift for dokumenteret lavenergihuse, se vores hjemmeside eller kontakt
Balling-Rødding Varmeværk

Betalingsdatoer gældende fra 1. juni 2018
Årsopgørelse + 1. rate 1/7 2018

5. rate 1/11 2018

9. rate 1/3 2019

2. rate 1/8 2018

6. rate 1/12 2018

10. rate 1/4 2019

3. rate 1/9 2018

7. rate 1/1 2019

11. rate 1/5 2019

4. rate 1/10 2018

8. rate 1/2 2019

Juni 2019 er betalingsfri

Gebyrer
Rykkergebyr ved for sent indbetaling af a´conto den 1. i hver måned*
Inkassomeddelelse*
Lukkegebyr*
Genoplukningsgebyr
Fogedforretning, udkørende
Nedtagning af måler
Genetablering af måler
Flytteopgørelse ved selvaflæsning
Flytteopgørelse med aflæsningsbesøg
Ekstraordinær måleraflæsning med regning

100,00 kr.
100,00 kr.
375,00 kr.
468,75 kr.
468,75 kr.
750,00 kr.
750,00 kr.
200,00 kr.
350,00 kr.
250,00 kr.

* er ikke omfattet af momsloven

Der tilskrives renter, jf. den til enhver tid gældende rentelov. Renter og rykkergebyr
opkræves ved årsopgørelsen.
Overnævnte priser og gebyrer er inkl. moms, gældende pr. 01.06.2018 - 31.05.2019 og
anmeldt til Energitilsynet.

Tilslutningsbidrag
Inden for varmeværkets nuværende forsyningsområde er tilslutningsprisen i alt kr. 12.500
pr. ejendom, uanset størrelse og beliggenhed i forhold til hovedledning. Beløbet er inkl.
Anlægsvej 4, Balling . 7860 Spøttrup
stikledning, stophane og måler.
Tlf. 7060 2024 . www.brvv.dk

