Juuan Kaukolämpö Oy

HINNASTO 30.11.2017

KAUKOLÄMPÖMAKSUHINNASTO
Kaukolämpömaksuhinnasto sekä lämpösopimukset siirrettiin
kunnalta Juuan Kaukolämpö Oy:lle lämpösopimusehtojen 8.1 §
ehdoilla 1.1.2016 alkaen.
Juuan Kaukolämpö Oy:n kaukolämpöverkkoon liittyvä asiakas
maksaa lämmönmyyjälle seuraavanlaisia maksuja:
LIITTYMISMAKSU

Asiakas maksaa kaukolämpöverkkoon liittyessään liittymismaksun.
Liittymismaksun suuruus määrätään seuraavasti:
Tilausvesivirta V (m3/h)

Liittymismaksu euroa (ALV0)
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k = käytettävä kerroin

(840 + 3365*V)
(3870 + 1850*V)
(8915 + 1345*V)
(15640 + 1010 * V)

V = tilausvesivirta

Juuan Kaukolämpö Oy:n hallitus vahvistaa kertoimen arvon.
Tilausvesivirta määritellään asiakkaan antamien tietojen
perusteella kiinteistökohtaisesti.
Kertoimen arvo 1,8 (30.11.2017 alkaen)

LISÄLIITTYMISMAKSU
Asiakas maksaa lisäliittymismaksua tilausvirran korotuksen
yhteydessä. Lisäliittymismaksu lasketaan entisen tilausvesivirran
ja uuden tilausvesivirran määräisen liittymismaksun erotuksena.
PERUSMAKSU

Kaukolämpöverkkoon liittynyt asiakas maksaa tilaamastaan
tilausvesivirrasta vuosittaista perusmaksua seuraavasti:
Asiakasryhmä
1
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3

Tilausvesivirta
m3/h
alle 0,8 m3/h
0,8 - 2,0
2,0 - 10,0

Perusmaksu
euroa/vuosi (ALV 0)
k* (0 + V * 750)
k* (50 + V * 685)
k* (705 + V * 355)

k = lämmönmyyjän kustannuksista riippuva kerroin
Juuan Kaukolämpö Oy:n hallitus vahvistaa kertoimen arvon.
kertoimen arvo on 2,0 (1.1.2013 alkaen)

V = tilausvesivirta
Tilausvesivirran arvo määritellään lämpösopimuksessa.
ENERGIAMAKSU

Asiakas maksaa käyttämästään energiasta Juuan Kaukolämpö
Oy:n hallituksen vahvistamaa energiamaksua. Energiamaksu
määräytyy lämmönmyyjän kustannusten perusteella huomioiden
kaukolämmön kilpailukyky. Energia mitataan ja laskutetaan
kaukolämmön yleisten sopimusehtojen mukaisesti.
Energiamaksun suuruudeksi on vahvistettu 49,06 €/Mwh, (ALV 0)
(1.1.2015 alkaen)

VIIVÄSTYSKORKO

Peritään korkolain mukaisesti.

MUISTUTUSMAKSU 5 € kerta
LÄMMÖNTOIMITUKSEN KATKAISUVAROITUKSEN MAKSU, 20 € kerta
JUUAN KAUKOLÄMPÖ OY:N HENKILÖSTÖN PALVELUMAKSU, 45 €/tunti (ALV 0).
Palvelumaksua voidaan periä erikseen tilattavista töistä tai
lämpösopimuksen ja sopimusehtojen mukaisissa töissä,
esimerkiksi lämmöntoimituksen keskeytyksessä tai liittymän
purkamisessa.
YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön
mukainen arvonlisävero.
Valtiovallan lainsäädännöllisistä tai viranomaisen muista
toimenpiteistä johtuvat lämmönmyyjän lämmöntuotantoon,
hankintaan, siirtoon tai toiselle toimittamiseen kohdistuvat verot,
julkiset maksut ja velvoitteet ja muut edellä sanotuista syistä
johtuvat, lämmönmyyjän kustannuksiin olennaisesti vaikuttavat
muutokset, joita ei ole sopimusta tehtäessä voitu ottaa huomioon
ja jotka eivät tule korvatuksi hintasidonnaisuuksien perusteella,
otetaan huomioon hintoja lisäävänä tai vähentävänä tekijänä
vaikutuksensa mukaisesti välittömästi seuraavan laskutuksen
yhteydessä.
VOIMAANTULO

Lämpömaksuhinnasto on tullut voimaan 1.1.2015.
Liittymismaksumuutokset tulevat voimaan 30.11.2017.
Palvelumaksu sekä katkaisuvaroituksen maksu tulevat voimaan
30.11.2017.

HINNASTON MUUTOS
Lämpö- ja palvelumaksuhinnastoa voidaan muuttaa kaukolämmön
yleisten sopimusehtojen kohdassa 14. mainitulla tavalla. Hinnaston
on hyväksynyt Juuan Kaukolämpö Oy:n hallitus.

