Gældende fra 1. januar 2021.

TAKSTBLAD
Etableringsafgift:
1. Stikledningsafgift
Stikledningsafgift v/udstykninger
2. Tilslutningsafgift pr. m2 brutto (BBR)

Kr.
Kr.
Kr.

7.500,00
6.250,00
15,00

Kr
Kr.
Kr.

305,00
11,25
316,25

Kr
Kr.

29,69
26,73

Kr.

1.960,00

Forbrugsafgift:
Pris pr. MWh
Nox-svovl-afgift
I alt pr. MWh

Fast afgift:
1. Fast bidrag: Indtil 200 m2 iflg. BBR
Fast bidrag: over 201 m2 iflg. BBR
Alle m2 er bruttoareal iflg. BBR

Måler-& administrationsgebyr:
Årlig afgift pr. forbruger

Gebyrer:
Rykkerskrivelser *
Inkassomeddelse *
Lukkemeddelse
Lukkebesøg *
Genoplukning inden for normal åbningstid
Betalingsordning *
Flytteopgørelse

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

Alle beløb er incl. moms.
Beløb mærket * er momsfri.
Der opkræves a conto varme 4 gange årligt, med forfald den 1.
januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

100,00
100,00
218,75
375,00
468,75
100,00
225,00

Restancer – lukning
for varmen.
Overskrides sidste rettidig
indbetalingsdag beregnes der rente fra
forfaldsdagen, og der udsendes
rykkerskrivelse med rykkergebyr. 20
dage efter forfaldsdag fremsendes
sidste rykkerskrivelse, der bliver
tilskrevet rykkergebyr og der beregnes
renter fra forfaldsdagen.
Ved henvendelse til varmeværket kan
der evt. opnås en afdragsordning. I
modsat fald vil der blive tages skridt
til lukning for varmen, såfremt der
ikke stilles sikkerhed for den
fremtidige varmeleverance i form af
bank-, kommune-eller kontant stillet
garanti. Restancen vil blive overgivet
til vores advokat til inkasso og der
bliver tilskrevet inkassogebyr.
Depositum vil kunne tilbagebetales,
når der på hinanden følgende 12
måneder ikke har været restancer.

Flytteopgørelse:
Ejerbolig: Ejerskifte skal meddeles
værket. I forbindelse med ejerskifte
skal hovedmåleren aflæses med
henblik på udfærdigelse af
flytteopgørelse. Anmodning herom
bedes meddelt værket 8 dage før
ejerskifte. Den hidtidige ejer er
forpligtiget til at betale såvel faste
bidrag som forbrugsbidrag efter måler,
indtil ejerforholdet ophører eller
overgår til ny ejer. Ved indsendelse af
aflæsninger skal disse være accepteret
at ny og gammel ejer.
Lejebolig: I ejendomme hvor ejer
udlejer bolig hvor der er et direkte
kundeforhold og hvor fjernvarmen
ikke har modtaget meddelelse om at
en ny lejer indtræder i den hidtidige
lejers sted, vil ejeren modtage
meddelelse om, ved fremsendelse af
budget, at denne er forpligtiget til at
betale såvel faste som forbrugsbidrag
efter måler, fra det tidspunkt hvor en
lejer er fraflyttet ejendommen og indtil
ny lejer er flyttet ind. Når der er
foretaget lukning for varme
overdrages kundeforholdet til ejer af
ejendommen.

Strafrente v/restancer:
Nationalbankens diskonto + 7
% p.a.
Beregnes fra forfaldsdagen ved
enhver restance og tilskrives
hver måned. Renter opkræves
via flytteopgørelse eller
årsopgørelsen.
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