Takstblad pr. 1. januar 2020 til og med 31. december 2020
Fast bidrag:
For private forbrugere har vi et fast bidrag som regnes ud fra arealet på bygningen, oplysningerne
om arealet trækkes automatisk fra BBR oplysningerne.
Vi har en energimåler til at sidde ved hver forbruger, denne serviceres og skiftes løbende, derfor
har vi en målerleje pris i de faste bidrag.
Areal bidraget er lavet som en trappetrinsordning, så du betaler mere for de første m2 og mindre
for de sidste m2. Så trinene skal ligges sammen indtil du rammer det trin din bygning passer til.
Areal bidrag
0 til 50 m²
51 til 200 m²
201 til 2000 m²
Over 2000 m²
Målerleje
Service og vedligehold af måler

kr. pr. m²/år
kr. pr. m²/år
kr. pr. m²/år
kr. pr. m²/år

Ekskl. moms
25,00
15,00
12,00
10,00

Inkl. moms
31,25
18,75
15,00
12,50

kr./år

Ekskl. moms
500,00

Inkl. moms
625,00

Forbrugsbidrag:
Derudover skal man betale for forbruget, forbruget registreres via vores effekt måler som sidder i
huset. I juni måned fjernaflæser vi måleren og i næste aconto betaling kan man se sidste
årsforbrug.
Forbrugsbidrag
Års forbrug aflæst på måler

kr./MWh

Ekskl. moms
360,00

Inkl. moms
450,00

Erhverv, fritagelse for areal bidrag:
Der kan i specielle tilfælde laves kontrakter med erhvervskunder, med hensyn til områder der ikke
er opvarmet i bygningen (lager, garager, værksteder osv.).
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Tilslutningsbidrag for privat husstand:
Ved tilslutning af eksisterende hus med anden form for opvarmning eller ved nybyggeri, tager vi en fast
takst for tilslutning.
For at blive tilsluttet fjernvarmen er det en forudsætning af vores rør ligger i din vej, så kontakt os hvis du
er i tvivl.
Stikledningstilslutning
Ekskl. moms
Inkl. moms
(Nye huse samt konvertering fra El, olie og gas) kr.
10.120,00
12.650,00
Indeholder følgende: Stikledninger (max 25 kanalmeter), afsluttet med to stopventiler samt energimåler.
Pris pr. meter over 25 meter

kr.

256,00

320,00

Pris for stikledninger større end standard (Pex 20) beregnes individuelt.
Erhverv:
For erhvervs- og institutionsbyggeri beregner vi en tilslutningspris da der stor forskel på forbrug og længde
på stikledning. Så kontakt os hvis du gerne vil have et tilbud.

Byggemodningsbidrag:
Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder. Byggemodningsbidragets
størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, og udgør
maksimalt fjernvarmeværkets faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet.
Investerings-, stiklednings- og byggemodningsbidrag betales inden etablering, jf. fjernvarmeværkets
almindelige leveringsbestemmelser.
Byggemodningsbidrag betales af udstykker, mens investerings- og stikledningsbidrag betales af de
kommende forbrugere.
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Diverse gebyrer:
Administrationstillæg pr. år
Flytteopgørelse betales af fraflytter

Ekskl. moms
kr.
100,00
kr.
200,00

Inkl. moms
125,00
250,00

Ekskl. moms
kr.
400,00
kr.
400,00

Inkl. moms

Lukningsgebyr (momsfri)
Genåbningsgebyr

500,00

Rykkergebyr:
Første rykker (momsfri)
Anden rykker (momsfri)
Inkassomeddelelse (momsfri)

kr.
kr.
kr.

100,00
100,00
200,00

Generelle retningslinjer:
Rykkergebyr og renter påføres årsopgørelsen.
Á conto betalingen opkræves i 4 rater, første rate i januar.
Årsaflæsning af måler foretages i januar.
Årsopgørelsen sendes sammen med 2. rate som udsendes i slutningen af marts.
Luknings-, inkasso- og rykkergebyr er momsfrie.
Læs evt. reglerne for priser, levering og betaling heraf under de "almindelige bestemmelser for
fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk".
Skulle der være spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.
Med venlig hilsen
Aabybro Fjernvarme
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