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FJERNVARME
Takstblad 2013 / 2014
1.

Alle takster er inkl. moms

Faste afgifter:

Administrationsbidrag:
Fast afgift boligareal:
Fast afgift kælderareal:

pr. m2
pr. m2

Fast afgift erhvervsareal:
Fra
0
til
500 m2
Fra
501
til
1500 m2
Fra
1501
til
5000 m2

pr. m2
pr. m2
pr. m2

Der beregnes ikke afgift af kælderareal under 15 m2

625,00 kr.
27,50 kr.
6,50 kr.

27,50 kr.
19,38 kr.
13,88 kr.

over
5000 m2
pr. m2
Kælderareal i forbindelse med erhverv indgår i det samlede erhvervsareal.

2.

Variable afgifter:

3.

Tilslutningsbidrag:
Investeringsbidrag:

Forbrug:
Tillæg for manglende afkøling:

Fra
Fra

0
101

over

til
til

Stikledningsbidrag:

100 m2 BBR areal
200 m2 BBR areal
200 m2 BBR areal

Stikledning i dim. 22 og 28 mm
Indføringsskab
Hulindføring

8,38 kr.

pr. Mwh.
1 % pr. grad under 30

518,75 kr.

pr. m2
pr. m2
pr. m2

131,25 kr.
96,25 kr.

pr. m
pr. stk.
pr. stk.

500,00 kr.
2.500,00 kr.
1.875,00 kr.

77,50 kr.

Jordprøver - Ved formodning om forurenet jord, kan der opkræves betaling for prøvetagning og fjernelse af jord mv.

4.

Byggemodningsbidrag:

Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger
af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, og udgør fjernvarmeværkets faktiske omkostninger til
etablering af hovedledninger i udstykningsområdet.
Byggemodningsbidrag betales af udstykker, mens investerings- og stikledningsbidrag betales af de kommende forbrugere.

5.

Gebyrer:

Flyttegebyr
Åbningsbesøg

187,50 kr.
375,00 kr.

Rykkergebyr*
Rykker 2 / inkassomeddelelse*
Lukkebesøg*
+ eventuel påløbne omkostninger.

100,00 kr.
100,00 kr.
300,00 kr.

*Der beregnes ikke moms af disse beløb

Bemærk!

Aconto indbetaling for varmeåret 2013/2014 er opdelt i 5 rater, som forfalder henholdsvis i august, oktober, december, februar
og april. Årsopgørelsen forfalder sammen med rate 1, altså i august. Overstiger eventuel tilbagebetaling rate 1, udbetales det
overskydende beløb.
Ovennævnte fastsat af bestyrelsen for Fjerritslev Fjernvarme a.m.b.a. den 24. juni 2013 og anmeldt Energitilsynet.
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