
Tariffer for Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab A.m.b.a. 
 

Fra 1. juli 2021 til 30. juni 2022 
 

 Priser Ekskl. moms Inkl. moms 

Variabel afgift kr. pr. MWh 665,00 831,25 

Målerafgift kr. årligt 100,00 125,00 

Fast årlig afgift < 60 m2 kr. årligt 5.040,00 6.300,00 

Fast årlig afgift > 60,1 m2 < 90 m2 kr. årligt 6.048,00 7.560,00 

Fast årlig afgift > 90,1 m2 < 140 m2 kr. årligt 7.056,00 8.820,00 

Fast årlig afgift > 140,1 m2 < 200 m2 kr. årligt 8.253,00 10.316,25 

Fast årlig afgift > 200,1 m2 < 300 m2 kr. årligt 9.072,00 11.340,00 

Fast årlig afgift > 300,1 m2 < 500 m2 kr. årligt 10.080,00 12.600,00 

Fast årlig afgift > 500,1 m2 kr. årligt 12.600,00 15.750,00 

 
Den faste årlige afgift er gældende for alle forbrugere. Forbrugere over 300 m2 betaler 
yderligere kr. 28,80 ekskl. moms / kr. 36,00 inkl. moms. pr. følgende m2. 
 
Fast afgift og tillægsbidrag beregnes 1 gang årligt på grundlag af den tilsluttede 
ejendoms areal efter kommunens BBR-register. Det påhviler forbrugeren selv at påse, 
at BBR registreringen er korrekt! 
 

 Ekskl. moms Inkl. moms 

Indskud kr. Beløbet er momsfrit 500,00  

Tilslutningsafgifter kr. 25.171,20 31.464,00 

Installation i ejendommen er ikke inkluderet. 
 
Betalingsbetingelser: 
Variabel afgift, fast afgift samt målerleje opkræves månedsvis forud i 10 lige store rater 
(á conto) i månederne september til juni. I juli måned aflæses varmemåleren. Denne 
aflæsning danner grundlag for årsopgørelsen, som udsendes sidst i august. 
Årsopgørelsen forfalder sammen med 1. rate til betaling i september. 
 
Betalingsfristen er den første hverdag i hver måned. 
Ved manglende betaling efter rykkerskrivelsen lukkes der for varmetilførslen. 
 
Rykkergebyr:  Kr. 100,00 ekskl. moms 
Åbningsgebyr:  Kr. 650,00 inkl. moms 
Depositum:  Der opkræves depositum iht varmeforsyningsloven 

Opkræves i det tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at SSF A.m.b.a. vil lide yderligere 
 tab. 

 
Der bliver opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning. 
Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med 
den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger 
til etablering af gadeledninger i udstykningsområdet. 
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