KAUKOLÄMMÖN HINNASTO 1.1. 2014 alkaen

alv 0%

Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero

Liittymismaksutariffi , € (1.4.2004 alkaen verollinen)
-Liittymismaksut ovat siirtokelpoisia mutta eivät palautuskelpoisia
-tarkistettu k1-kerrointa, valtuuston päätös 17.12.1990, k1 = 1,5
-tarkistettu k1-kerrointa, tekninen lautakunta 19.4.2005, k1 = 1,7 (1.6.2005 alk.)
Liittyessään kaukolämmitykseen kiinteistö suorittaa kertakaikkisen liittymismaksun, jonka
Suuruus määräytyy seuraavasti:
Tilausvesivirta , m/h

Liittymismaksu, euroa

0–2
2 – 10
10 – 20
yli 20

k1 x k2 x (5 000 + 20 000 x V) : 5,94573 + alv
k1 x k2 x (23 000 + 11 000 x V) : 5,94573 + alv
k1 x k2 x (53 000 + 8 000 x V) : 5,94573 + alv
k1 x k2 x (93 000 + 6 000 x V) : 5,94573 + alv
k1 = dimensioton kerroin, joka määrätään kustannustason perusteella = 1,7
k2 = dimensioton kerroin, jolla huomioidaan liitettävän kiinteistön ikä
Jos näin laskettu liittymismaksu on pienempi kuin liittymisjohdon ja mittauskeskuksen hinta, peritään liittymismaksuna liittymisjohdon ja mittauskeskuksen hinta.
k2 määräytyy:

kiinteistön ikä, vuotta

k2

uudisrakenn.
yli 20
15 – 20
10 – 15
5 – 10
alle 5

1,0
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4

Lisäys: Kuluttaja vastaa kaukolämpölinjan kaivuu- ja peittotöistä

liittymistilanteessa siten, että omakotitalot tontin rajalta ja muut kiinteistöt
kaukolämmön runkolinjasta lähtien. Kunnossapito- ja uusimistilanteissa
lämmönmyyjä vastaa myös kaivuutöistä.
- Kunnanvaltuusto 26.01.2009 § 23
Kaukolämpötariffit
Kaukolämpöverkkoon liittyneet kuluttajat maksavat tilaamastaan vesivirrasta vuosittaisen perus-

maksun ja käyttämästään lämpöenergiasta kulutusmaksun.
Perusmaksu, € (verollinen)
-Tarkistettu perusmaksua viimeksi, 19.5.1999 tekn. ltk päätöksellä K = 1,27
Perusmaksun suuruus riippuu tilausvesivirrasta V (m3/h). Vesivirtaa määrättäessä katsotaan kaukolämpöveden siirtävän lämpöä huippukuormituksen aikana 58 MWh/m3 (ulkolämpötila –30 °C).
Perusmaksu määräytyy seuraavasti:
Tilausvesivirta, m/h
Perusmaksu, euroa
Alle 0,8
0,8 – 2,0
2,0 – 8,0
yli 8,0

K x (100 + 8 375 x V) : 5.94573 +alv
K x (300 + 8 125 x V) : 5,94573 +alv
K x (5 300 + 5 625 x V) : 5,94573 +alv
K x (17 300 + 4 125 x V) : 5,94573 +alv

K = Lämpölaitoksen kiinteiden kustannusten hintatasosta ja kulutustiheydestä riippuva dimensioton kerroin = 1,27
V = Tilausvesivirta m3/h

Perusmaksu määritellään erikseen kutakin käyttövuotta varten. Käyttövuodella ymmärretään
kalenterivuotta.

Kulutusmaksu, €
- Kulutusmaksua korotettu viimeksi 24.10.2013 tekn ltk. § 55
= 64,00 €/MWh (voimaan 1.1.2014)
Kulutusmaksu määräytyy seuraavasti:
1)
Lämpölaitoksen todellisten käytettyjen polttoaineiden hintoihin perustuen, sekä
2)
Omakäyttösähkön ja
3)
Muuttuvien käyttö- ja kunnossapitokustannuksien mukaan
Eri polttoaineiden osuus energian tuotannosta saadaan edellisen vuoden todellisesta tilanteesta
ja hinta määräytyy laskentahetken hintoihin perustuen.
Omakäyttösähkön ja muuttuvien käyttö- ja kunnossapitokustannusten osuus määräytyy edellisen vuoden todellisten kustannusten perusteeella.
Kulutusmaksun suuruus määritellään laskutuskauden 1. päivän H – hinnan perusteella.
Valtion taholta tulevat verot ja muut siihen vastaavat lämpölaitoksen riippumattomat maksut
voidaan siirtää kuluttajahintoihin kuukauden ilmoitusajalla.

