Fuglebjerg Fjernvarme
TAKSTBLAD 2017/18 gældende fra 01. juni 2017
ekskl. moms

inkl. moms

Tilslutningsbidrag (pr. ejendom) Ejendomme på 0-300 m² erhvervs- og boligareal
Stikledningsbidrag ( fra skel ved vej til sokkel ved stikindføring) kr. pr. meter

Kr.
kr.

Tilslutningsbidrag (pr. ejendom) Ejendomme over 300 m² erhvervs- og boligareal pr. m² iht. BBR
Stikledningsbidrag ( fra skel ved vej til sokkel ved stikindføring) kr. pr. meter

kr.
kr.

34,00
1.200,00

42,50
1.500,00

pr. m2 Kr.

31,00

38,75

pr. MWh Kr.

385,00

481,25

Øvrige gebyrer:
Målervedligehold for målere indtil 1,5 m3:

pr. år. Kr.

400,00

500,00

Målervedligehold for målere over 1,5 m3:

pr. år. Kr.

500,00

625,00

* Gebyr pr. rykkerskrivelse:

Kr.

100,00

100,00

* Lukkegebyr:

Kr.

375,00

375,00

Genåbningsgebyr:

Kr.

375,00

468,75

12. Flyttegebyr:

Kr.

65,00

81,25

*Bagatelbeløb opkræves / udbetales ikke ved fraflytning:

Kr.

50,00

50,00

Fogedforretning, udkørende: **)

Kr.

330,00

412,50

10.000,00 12.500,00
1.000,00 1.250,00

Nytilslutninger samt udvidelser:
Udstykningsforetagenet udfører og betaler alle hoved- og stikledninger i veje.
Anlægget skal godkendes af Fjernvarmeværket.
Efter udførelse overtages og vedligeholdes ledningsnettet af Fjernvarmeværket.
Der betales fuld stiklednings- og/eller tilslutningsbidrag for udvidelser af eksisterende
installationer.
Udtrædelsesvilkår:
stk. 2 i Almindelige Bestemmelser for Fjernvarmelevering
Fast bidrag:
Ejendommens bolig/erhvervsareal iflg. oplysninger fra BBR: Boliger/lejligheder dog max. 200 m2
Variabel bidrag:

*) Momsfrie gebyrer:
**) Det bemærkes at der er tale om fjernvarmeværkets interne omkostninger. Herudover pålægges faktiske omkostninger
til foged og eventuel låsesmed.
Manglende afkøling:
Der opkræves et gebyr på det årlige forbrugsbidrag på 1 % pr. grad der afkøles under 25 grader i årsafkøling
Renter
Ethvert betalingsforhold renteberegnes ved for sen betaling med den af Danmarks Nationalbank til enhver tid fastsatte
officielle udlånsrente gældende fra 1. januar og 1 juli i indeværende år, med et tillæg iht. rentelovens §5 stk. 1, pt. på 8%
Varmeværket kan stille krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for at
Varmeværket uden sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til forbrugeren.
Beløbsstørrelsen på depositum, der eventuelt opkræves hos forbrugeren vil ligge i størrelsesordenen svarende til 3-6 måneders
skønnet varmeforbrug i det pågældende lejemål/ejendom:
vil ligge i størrelsesordenen svarende til 3-6 måneders skønnet varmeforbrug i
det pågældende lejemål/ejendom:
Renter og gebyrer vil blive opkrævet i årsopgørelsen / flytteafregningen:
Betalingsbetingelser for acontorater
Det skønnede acontobeløb opdeles i 4 lige store acontorater som opkræves i juli, oktober , januar og april måned med forfald og
betaling den 1. i måneden

