TRANBJERG VARMEVÆRK
Takstblad 2020
Gældende fra 01.09.20 til 31.12.20

Betalingsbetingelser:
Tranbjerg Varmeværks varmeforsyningsperiode går fra den 1. januar
til den 31. december 2020.
A´conto raterne opkræves over 6 måneder med sidste rettidige
indbetalingsdag den 1. i hver 2. måned. (jan.-marts-maj-juli-sept.-nov.)
Ved betaling efter denne dato vil der blive tilskrevet restancegebyr, der
opkræves ved den endelige årsopgørelse.
Udebliver betalingen fortsat, vil sagen blive overdraget til retslig
incasso, ligesom varmeforsyningen vil kunne afbrydes uden yderligere
varsel.
Renter:
Renter tilskrives med Nationalbanken’s udlånsrente +8% p.a.

Ovennævnte priser er anmeldt til Energitilsynet.

TILSLUTNINGSPRISER
Udstykninger:
Der bliver opkrævet byggemodningsbidrag i
forbindelse med udstykning.
Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de
konkrete forhold i forbindelse med den enkelte
udstykning, men vil maksimalt udgøre
varmeværkets faktiske omkostninger til etablering
af hovedledninger i udstykningsområdet.

Inkl. moms

Nytilslutninger parcelhuse ( under 50 Mwh ):
Tilslutningsbidrag:
Fritliggende enfamiliehuse………………………... kr.
Kæde/ rækkehuse og + 55 boliger………………… kr.

22.500,00
22.500,00

Stikledning start gebyr……………………………. kr.
Stikledning pr. løbende meter kanal……………… kr.
Målerinstallation…………………………………... kr.

6.250,00
1.200,00
3.500,00

Hvis ejendommens varmeanlæg ikke er tilsluttet
senest 6 måneder efter udført fjernvarmestik betales
abonnements- og effektbidrag.
I nyudstykninger, hvor der er betalt byggemodningsbidrag, gives der 50% rabat på
tilslutningsbidraget.
Nytilslutninger storforbrugere ( over 50 Mwh ):
(Herunder indgår ikke familiemæssig beboelse)
Tilslutningsafgift for ejendomme over 150 m2
fastsættes i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen.
Stikledning pr. løbende meter................................. kr.
Målerinstallation..................................................... kr.
Arbejdet vil blive udført, når regningen er betalt,
og ”Aftale om fjernvarmelevering” er returneret i
underskrevet stand.

efter regning
efter regning

FORBRUGSPRISER
Inkl. moms

Tekniske betingelser:
Arbejdet skal udføres efter TranbjergVarmeværks
tekniske bestemmelser.
Varmepris pr. MWh inkl. moms………………….. kr.

893,75

Abonnementsbidrag………………………………

kr.

625,00

Effektbidrag (BBR-boligareal)…………………… kr.
Effektbidrag (BBR-erhv.areal)…………………… kr.

10,00
10,00

Målervedligeholdelse (1 m3 måler) ……………….
Målervedligeholdelse (2,5 - 3 m3 måler)………….
Målervedligeholdelse (3,5 - 10 m3 måler)…………
Målervedligeholdelse (11 - 15 m3 måler)………….

kr.
kr.
kr.
kr.

375,00
1.378,00
2.363,00
2.822,00

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

100,00
220,00
376,00
470,00
100,00
1.400,00
337,50
250,00
750,00
750,00
250,00
100,00
1.500,00
50,00
80,00

Diverse gebyr:
Rykkerskrivelse
(momsfri)…………………….
Inkassomeddelelse (momsfri)…………………….
Lukkebesøg
(momsfri)…………………….
Genoplukning inden for normal åbningstid……….
Betalingsordning (momsfri)…………………….
Fogedforretning, udkørende……………………….
Aflæsningsbesøg…………………………………..
Flytteopgørelse…………………………………….
Nedtagning af måler / målerprøve......…………….
Genetablering af måler…………………………….
Udkald til selvforskyldt læk-alarmer……………...
Varsel til ejer/lejer om lukning (momsfri)………..
Genåbning udenfor normal arb.tid………………...
Kopi af faktura…………………………………….
Ændring af aconto…………………………………

Målerundersøgelse…………...................…………. kr.
Byggevarme efter byggemåler pr. m3……………... kr.

1.500,00
23,75

Alle priser er inkl. moms.

Takstbidrag for dårlig afkøling
Ved afkøling af fjernvarmevand i installationen på mindre temperatur,
end hvad der er anført i de Tekniske bestemmelser, i
forsyningsperioden.
1. år: Andelshaveren modtager et brev med oplysninger om den
manglende afkøling.
2. år: Der tillægges 1% pr. grad pr. MWh

Eksempel:
Forbrug i perioden 15 MWh
Manglende afkøling 8 grader
8% af 15 MWh = 1,2 MWh
Ekstra opkrævning 1,2 MWh x gældende pris

