Takstblad:
Januar 2022

Tilslutningsbidrag:

Inkl. moms
Tilslutningsbidrag for fritliggende enfamiliehuse:

kr. 18.000,00

Kr. 22.500.00

Do – omlægning fra oliefyr eller elvarme til fjernvarme i eksisterende område: kr. 15.000,00

kr. 18.750,00

Tilslutningsbidrag for erhverv / industri: kr. 120 pr. m² etageareal

Kr. 120,00

kr. 150,00

Kæde/ rækkehuse:

kr. 12.000,00

kr. 15.000,00

Etageboliger pr. lejlighed.

kr. 9.000,00

kr. 11.250,00

Ældreboliger pr. lejlighed

kr. 9.000,00

kr. 11.250,00

Havtornvej
kr. 24.000,00
Strandby Varmeværk har betalt anlægsomkostninger til hovedledningsnet ved udstykningen.

Kr. 30.000,00

Byggemodningsbidrag:
Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med etablering af fjernvarmeforsyningsledninger i en ny udstykning.
Bidraget opkræves hos ejeren af udstykningen før fremføring af forsyningsledningerne påbegyndes.
Bidraget ansættes til et beløb, der giver varmeværket dækning for hovedparten af anlægsomkostningerne i
forbindelse med udstykningen.

Driftstariffer:

Inkl. moms

Energibetaling Pr. KWh (kilowatt time)

kr. 0,48

kr. 0,6

Afgift ved gennemsnitlig returtemp. over 30° C

kr. 0,0048

kr. 0.006

Refusion ved gennemsnitlig returtemp. under 30° C

kr. 0,0048

kr. 0.006

Fastbidrag: Pr. m² BBR – areal

kr. 23,00

kr. 28,75

Fastbidrag: Produktionslokaler med opvarmningstemp. under 18° C pr. m² BBR – areal: kr. 12,00

kr. 15,00

Abonnentbidrag pr. måler

kr. 750,00

kr. 600,00

En ejendoms etageareal fastsættes ud fra de tilgængelige oplysninger i
Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Gebyrer og renter:

Inkl. moms

Rykkergebyr: pr. rykker (momsfri)

kr. 100,00

kr. 125,00

Inkassomeddelelse: pr. meddelelse (momsfri)

kr. 100,00

kr. 125,00

Lukkebesøg: pr. besøg (momsfri)

kr. 400,00

kr. 500,00

Genoplukning (kun mellem 7:00 og 16:00): pr. besøg

kr. 400,00

kr. 500,00

Betalingsordning: (momsfri)

kr. 100,00

kr. 125,00

Fogedforretning: pr. besøg

kr. 500,00

kr. 625,00

Rykker-selvaflæsning: pr. rykker

kr. 100,00

kr. 125,00

Aflæsningsbesøg: (Forbrugerønsket kontrol aflæsning).

kr. 400,00

kr. 500,00

Flytteopgørelse ved selvaflæsning/aflæsningsbesøg

kr. 400,00

kr. 500,00

Timesats ved reparationsudkald:

kr. 400,00

kr. 500,00

Depositum/anden sikkerhedsstillelse
Værket kan stille krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko
for, at værket uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til forbrugeren, vedr. erhvervsvirksomhed kan
krav om depositum også tilknyttes selve lokaliteten, og ikke alene til den pågældende erhvervsforbruger.
Der vil ske en individuel bedømmelse af forbrugerens forhold, inden der stilles krav om depositum eller anden
sikkerhedsstillelse. Og der kan kun stilles krav om depositum, såfremt forbrugeren, umiddelbart inden kravet stilles,
har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfrister.
Renter: Nationalbankens udlånsrente + 5 %.

