Aftaler og ordninger om præsters betaling for forbrugsafgifter

I henhold til Kirkeministeriets CIR nr. 55 af 26/06/2012 kap. 6 er der indgået aftale om forbrugsrefusion
mellem
Sognepræst ____________________________________________________ og
Menighedsrådet for _________________________________________ sogn(e) vedrørende tjenesteboligen
beliggende___________________________________________________________________, hvor de
tjenstlige lokalers nettoareal udgør ______________m2 ud af boligens samlede nettoareal på
____________________ m2.
(Opmålingen er afgørende og foretages af MR og præst)
Hvad er nettoareal?
Nettoarealet omfatter kun værelser, kamre, opvarmede badeværelser og spise- eller opholdskøkkener. Et køkken kan
karakteriseres som et spise- eller opholdskøkken, hvis der i køkkenet er eller kan indrettes spiseplads til mindst 4
personer. Spisepladsen skal være let tilgængelig, og der må derfor ved bedømmelsen af køkkenets status også indgå et
skøn over den tekniske og inventarmæssige indretning.
Boligens størrelse beregnes efter opmåling i m2 af gulvarealet af de enkelte værelser eller kamre. Målene tages mellem
væggene. Langs skråvæg bortfalder det gulvareal, hvor den lodret målte højde mellem gulv og skråvæg er mindre end
0,8 m. I øvrigt tages højden mellem gulv og loft ikke i betragtning.
Som værelse eller kammer anses kun rum:




der lovligt kan anvendes til beboelse,
som har mindst 0,6 m2 samlet lysåbning i vinduerne og
som kan opvarmes.

Nettoareal beregnes på denne måde for både den private del og for den tjenstlige del af boligen. Bidrag kan højst
beregnes i forhold til et nettoareal på 160 m2.

Vand (Sæt X ved den ordning, der gælder for boligen)
Der er fælles vandmåler for den private og tjenstlige
del. Sognepræsten afregner løbende med leverandør,
hvorefter MR årligt refunderer det tjenstlige forbrug
med 35 % af årsopgørelsens forbrug (max. 15 %, hvis
der ikke er konfirmandstue/mødelokaler i boligen)

Der er separat vandmåler for den tjenstlige del, som
MR afholder udgiften til. Der refunderes derfor ikke
for øvrigt vandforbrug.

For vand gælder, at sognepræsten alene skal betale det målte forbrug, og at faste bidrag som fx abonnement pr. måler
eller fast afgift pr. stikledning afholdes af kirkekassen.

Varme (Sæt X ved den ordning, der gælder for boligen)
Sognepræsten betaler selv for opvarmning og
godtgøres årligt af MR med en af Finansministeriet
fastsat takst for hver nettokvadratmeter tjenstligt
areal. (kr.168/m2 pr. 1. april 2020. Reguleres årligt.

Sognepræsten har overfor Stiftet tilkendegivet at
have valgt fast varmeordning. (Der beregnes for et
nettoareal på max 160m2). Bidraget indeholdes
månedsvis forud i sognepræstens løn.

El (Sæt X ved den ordning, der gælder for boligen)

Der er fælles elmåler for privat og
tjenstlig del. Sognepræsten
afregner løbende med
leverandør, hvorefter MR årlig
refunderer det tjenstlige forbrug
med _____% af årsopgørelsens
målte forbrug jf. opmålingen af
nettoareal af de tjenstlige lokaler
i forhold til nettoarealet af hele
boligen.

Der er separat elmåler for den
tjenstlige del, som MR afholder
udgiften til. Der refunderes
derfor ikke for øvrigt elforbrug.

Sognepræsten har valgt at lade MR sørge for betaling af el i boligen.
Sognepræsten skal betale for elforbrug på grundlag af det beregnede
nettoareal for den private del af boligen. De tjenstlige lokaler holdes uden
for beregningen. Den årlige el-udgift andrager herefter:
1-3 værelser = 1.800 kWh årligt
4-5 værelser = 2.700 kWh årligt
6 værelser og derover = 3.600 kWh årligt
El-komfur = 1.000 kWh årligt
El-vandvarmer = 4.000 kWh årligt

MR afregner løbende med leverandør, hvor sognepræsten opkræves:
____________ kWh årligt. kWh prisen sættes som leverandørs salgspris
eller den af institutionen betalte pris.
(Denne ordning kan kun vælges, såfremt der ikke er fast separat måler)
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