Takstblad gældende fra 01.06.2018/31.12.2018, 7 mdr.
Brørup Fjernvarme A.m.b.a.
Vandværksvej 5, 6650 Brørup
Tilslutningsbidrag:
Investeringsbidrag:
Pr. fritliggende enfamiliehuse,
kr.:
Pr. kæde-/rækkehuse,
kr.:
Etageboliger og almene familieboliger,
kr. pr. bolig:
Ældreboliger,
kr. pr. bolig:
Ungdomsboliger,
kr. pr. bolig:
Erhvervs-/industriejendomme, institutioner
og alle øvrige opvarmede arealer, der
ikke tjener til bolig,
kr. pr. m2 etageareal:
Områder med projektforslag: Prisen er baseret på faktiske omkostninger i området ved 100 % tilslutning.
Elmevej- Paxvej
kr.
Område Gartnervænget
kr.
Tværvej
kr.
Stikledningsbidrag:
Til dækning af udgifter til stikledning på egen grund.
Målt i tracéet fra ejendommens skel og ind til soklen på ejendommen.
Tilslutning ved hovedrør og hovedstophaner.
Per meter stikledning.

kr.
kr.

ekskl. moms

inkl. moms

18.000,00
12.000,00
9.000,00
7.200,00
3.600,00

22.500,00
15.000,00
11.250,00
9.000,00
4.500,00

120,00

150,00

23.000,00
28.000,00
36.000,00

28.750,00
35.000,00
45.000,00

5.000,00
1.000,00

6.250,00
1.250,00

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.
Investerings-, stiklednings- og byggemodningsbidrag betales inden etablering, jf. fjernvarmeværkets almindelige leveringsbestemmelser.
Byggemodningsbidrag betales af udstykker, mens investerings- og stikledningsbidrag betales af de kommende forbrugere.

Løbende betalinger for fjernvarmelevering
Faste bidrag (Måler- + Effektbidrag)
Målerbidrag

Qn 1,5
Qn 2,5 – 3,5
Qn 6
Qn 10
Qn 15

ekskl. moms

inkl. moms

400,00
450,00
750,00
950,00
1250,00

500,00
562,50
937,50
1187,50
1562,50

22,00
11,00
22,00
16,50
11,00
5,50
0,00

27,50
13,75
27,50
20,62
13,75
6,87
0,00

Effektbidraget beregnes på grundlag af den tilsluttede ejendoms
areal efter BBR-oplysninger.
Bolig, 0 – 200 m2 opvarmet areal
Kælder,
Erhverv 1
Erhverv 2
Erhverv 3
Erhverv 4
Erhverv 5

kr./m2:
kr./m2:
kr./m2:
kr./m2:
kr./m2:
kr./m2:
kr./m2:

Erhverv 1, 100%

Erhverv 2, 75 %

Erhverv 3, 50 %

Erhverv 4, 25 %

Offentlige kontorer
Revisor/Advokat kontor
Tegnestuer
Pengeinstitutter
Læge/tandlægeklinikker
Helsecentre
Skoler/børnehaver/vuggeStuer og fritidshjem
Biblioteker, Kirker
Hoteller, Restauranter
Selskabs-/Forsamlingslok.
Biografer
Kollegier
Frisørsaloner
Væve- og systuer

Købmandsbutikker
Skotøj/Læderhandler
Manufakturhandler
Guld/sølvsmede
Boghandlere
Renserier
Isenkramforretninger
Radio/tv butikker
Musikforretninger
Videocentre/kiosker
Farve/tapethandlere
Bygge/trælasthandel
Autoværksted m. tilh.
lager/kontor
Depoter/lagerbygninger

Bagere
Møbelforretning
frugt- og grøntforretninger
Cykelforretninger
Opvarmede autoudstilling
Opvarmede garageanlæg
Belysningsforretninger
Ubenyttede Erhverv 2

Opvarmede produktionsværksteder, der ikke er
nævnt under ovenanførte

Forbrugt energi (varme)
Incitament tarif

Erhverv 5, 0 %
Uopvarmede bygninger

kr./KWh:
0,28
+/-1 % pr. manglende/ekstra Grad afkøling

0,35

Forbrugeranlæg skal være indrettet, så der kan opnås en årsafkøling på min. 42 grader C ved en fremløbstemperatur på 70 grader C, jf.
fjernvarmeværkets tekniske leveringsbestemmelser.

Betalingsbetingelser
Både det faste bidrag og forbrugsbidraget opkræves forud i 3 lige store aconto rater efter budgetteret
forbrug, og opgøres efter udgangen af December måned på basis af forbrugt varme i henhold til måleraflæsning.
Årsopgørelsen forfalder i februar måned. Rate 1 til 3 opkræves hver anden måned fra Juli til November måned via PBS/faktura/girokort.
Seneste rettidige betalingsdato fremgår af PBS/faktura/girokort.
Renter
Ved betaling efter sidste rettidig betalingsdato kan der tillægges rente. Renten beregnes i henhold
til den til enhver tid gældende rentelov.
Gebyrer m.m. (fjernvarmeværket anvender Energitilsynets standardgebyrer):
Rykkergebyr
Inkassogebyr
Lukkegebyr
Forgæves lukkebesøg
Genoplukning inden for normal åbningstid (åbnegebyr)
Fogedforretning, ud kørende (1)
Gebyr for flytteopgørelse
Genetablering af måler (åbnegebyr)

ekskl. moms
100,00
100,00
375,00
250,00
375,00
330,00
100,00
600,00

inkl. moms
momsfri
momsfri
momsfri
momsfri
468,75
412,50
125,00
750,00

(1) Der er tale om fjernvarmeværkets interne omkostning er i forbindelse med en udkørende fogedforretning.
Herudover pålægges faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed.
Depositum
Fjernvarmeværket stiller krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at fjernvarmeværket uden
denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til forbrugeren.
Der vil altid ske en individuel bedømmelse af forbrugerens forhold, inden der stilles krav om depositum eller anden sikkerhedsstillelse.
Der vil kun blive stillet krav om depositum, såfremt forbrugeren, umiddelbart inden kravet stilles, har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med
gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne.
Beløbsstørrelsen på det depositum, der opkræves hos forbrugeren, svarer til 6 måneders skønnet varmeforbrug i det pågældende lejemål/ejendom.
I øvrigt henvises til fjernvarmeværkets vedtægter, almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering samt tekniske leveringsbestemmelser.
Vedtaget af bestyrelsen i Brørup fjernvarme A.m.b.a. den: 24.05.2018
Anmeldt til Energitilsynet den: 30.05.2018

