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Estimeret omkostningsfordeling af VVV omkostninger, fordelt på VVV og VF.
Total omkostning svarer til VVVs omkostningsbudget for 2017, eksklusiv køb af varme
Hovedprincip for omkostningsfordeling:
1. VVV afholder omkostninger for lokal service/driftsledelse samt omkostninger som
følge af at VVV opererer som selvstændigt selskab. Dog kun ca 75% af afskrivninger.
2. VF afholder alle øvrige omkostninger. Enten direkte eller som modregning ved
Vvs betaling af varmekøb fra VF
Omkostninger der afholdes af VF
Vand, el, CO2 kvoter, Energibesparelser,
Omkostninger til fradrag for varmebetaling
fra VVV til til VF
Vedligeholdelse (50%)
Afskrivninger
Renter
Besparelse på omkostinger for VVV
Omkostninger der afholdes af VVV
Vedligeholdelse (50%)
Personaleomk
Kørsel, lokaleomk, porto, gebyrer
IT, Administration. Diverse
Bestyrelse, revision, genralfors
Afskrivning ikke modregnet til VF
Henlæggelser
Over/underdækning 2016

1.766.000

1.766.000

300.000
1.600.000
565.000

2.465.000
4.231.000

300.000
962.000
1.081.000
500.000
510.000
500.000
-1.532.000

2.321.000

2.321.000

Hele formålet med samarbejdsaftalen er at optimere driften for VVV og udnytte synergieffekter hos VF til at VFs og dermed
også VVVs kunder får en billiger varmeforsyning.
VVV skal samtidig bevare sin status som varmeforsyning med varmeproduktion for spidslaster.
Der er følgende hovedpunkter i samarbejdsaftalen:
VF driver og vedligeholder VVVs ledningsnet m.v. i samarbejde med VVVs lokale driftsleder
VF passer VVVs spids- og reservelastanlæg for VVV og forestår herunder indkøb af energi m.v. på vegne af VVV
VF opkræver på vegne af VVV varmebetalingen hos VVVs kunder og foretager øvrig daglig administration og bogføring m.v.
VF afholder på vegne af VVV alle VVVs omkostninger til drift, vedligehold, naturgasforbrug, forrentning og afskrivning af
ledningsnet.
5. VVVs takster til VVVs kunder er VFs almindelige takster til forbrugerne i VFs eget net med tillæg.
6. Ingen takster før tillæg må overstige de laveste priser for tilsvarende kunder i VFs forsyningsområde
7. VF opkræver hos VVVs kunder på vegne af VVV en takst bestående af VFs takster samt et bestående af VFs takster
samt et tillæg svarende til:
a) VVVs omkostninger til at bibeholde den lokal forankret service til VVVs kunder, bl.a. til driftsledelse, samt
b) øvrig omkostninger, der afholdes som følge, at VVV fungere som et selvstændigt selskab med egen produktion som
hidtil ved spidsbelastninger.
8. VF opkræver hos VVVs kunder for området Tyget Skovby på vegne af af VVV et ekstra bidrag på kr. 15,00 pr. k2 i
perioden indtil 30. september 2018 til dækning af ekstraomkostninger til afskrivninger og renter for Ryget Skovby.
9. VVVs afregning for varmen fra VF baseres/beregnes på opkrævet varmebetaling i henhold til ovenstående model
10. VF udarbejder budget, priseftervisning, regnskab m.v.. for VVV vedr. omsætning i henhold til pkt. D.
11. VVV udarbejder selv regnskab for omkostninger jf. pkt. 7. a) og b) samt varmepriskalkulation, der ikke vedrører VF.
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