Takst blad.

Gældende for året 2022.

1 kwh.

00,575 kr.

Tillæg for manglende afkøling nyt tarifsystem:
Incitamentstarif.
Gældende fra 01-01-2022 til og med 31-12-2022.
Forbrugere bor af gode grunde, ikke i samme afstand fra varmeværket, og har
derfor ikke samme fremløbstemperatur.
Nedenstående tabel viser hvilken returtemperatur, der kan opnås i forhold til den
gennemsnitlige fremløbstemperatur.
Fremløbstemperatur C.

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Returtemperatur C.

37 36 35 34 34 32 33 33 34 34 35 35 35 35

Tillægget er 1% pr. grad C. (= 0,0057 kr.) returtemperaturen er over forventet
returtemperatur. Dog højest 15 % i straf.
Fast afgift for private huse og udlejningshuse/lejligheder.
Der betales for alle m2 beboelse, jævnfør BBR, pr. m2.

36,25 kr.

Dette gælder også udestuer, havestuer og beboede kælderlokaler.
Virksomheder, skoler og andre betales der pr. m2.

36,25 kr.

For lagerlokaler, garager og redskabsrum, der via dør/vindue ligger i tilslutning til
rum, hvoraf der betales fuld afgift, jævnfør herved ovenfor, eller rum hvori
varmeunit er anbragt, betales der 25% af fuld afgift pr. m2.
9,00 kr.
Bestyrelsen kan til enhver tid foretage kontrolopmåling.
Målerleje pr. år.
Tilslutnings pris for nye forbrugere:

1.500,00 kr.

Der betales fast pris.

18.750,00

I prisen er rørledning samt unit inklusiv.
Bemærk prisen for tilslutning kan ændres i årets løb.
Ved flere lejligheder i samme bygning, kan der indhentes tilbud på tilkobling af
fjernvarme.
Byggemodningsbidrag:
Bidraget opkræves efter beregning af det konkrete projekts omkostninger og
opkræves både af private og kommunale udstykninger, bidraget betales med
100% plus administrationsomkostninger. Bidrag og omkostninger fordeles ligeligt
på hver enkelt udstykning.
Gebyrer:
Flyttegebyr.

337,50 kr.

Inkassosalær

100,00 kr. + adm.

Rykkergebyr

100,00 kr.

Lukkegebyr

375,00 kr.

Åbnegebyr

375,00 kr.

Alle priser i denne udgave er tillagt mons i henhold til energiforsyningslovens
bestemmelser.

Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 22 november 2021.

