Takstblad gældende fra
01-01-2019 til 31-12-2019.

Tilslutningsbidrag i fjernvarmeområde:
Investeringsbidrag:
Pr. fritliggende enfamiliehuse, kr.:
Pr. kæde-/rækkehuse, kr.:
Etageboliger pr. måler kr.:
Erhvervs-/industriejendomme, Institutioner og alle øvrige
opvarmede arealer, der ikke tjener til bolig:
Op til 300 m² kr.:
Større end 300 m² kr.:
Stikledningsbidrag:
Til dækning af udgifter til stikledning på egen grund. Målt i
tracéet fra ejendommens skel og ind til soklen på ejendommen
Kr. pr. påbegyndt 15 meter:
Graver man selv. Kr. pr. påbegyndt 15 meter

u. Moms
12.000
6.000
6.000

m. Moms
15.000
7.500
7.500

12.000
25.000

15.000
31.250

4.000
2.400

5.000
3.000

0

0

12.000
25.000

15.000
31.250

4.000
2.400

5.000
3.000

Tilslutningsbidrag i nye områder:
Investeringsbidrag: kr.:
Erhvervs-/industriejendomme, Institutioner og alle øvrige
opvarmede arealer, der ikke tjener til bolig:
Op til 300 m² kr.:
Større end 300 m² kr.:
Stikledningsbidrag:
Til dækning af udgifter til stikledning på egen grund. Målt i
tracéet fra ejendommens skel og ind til soklen på ejendommen
Kr. pr. påbegyndt 15 meter:
Graver man selv. Kr. pr. påbegyndt 15 meter:
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 (Abonnements- + Effektbidrag)
u. Moms
m. Moms
Abonnementsbidrag. Kr./år:
650
812,50
Effektbidrag beregnes på grundlag af den tilsluttede ejendoms areal efter BBR-oplysninger.

BBR arealet beregnes som den tilsluttede ejendoms samlede boligareal + erhvervsareal + 30 %
af kælderarealet.
0 – 30.000 m² opvarmet areal kr./m²:
Større end 30.000 m² opvarmet areal kr./m²:
Forbrugsbidrag
Forbrugt energi (varme) kr./MWh:

25,00
0

31,25
0

u. Moms
320,00

m. Moms
400,00

Forbrugeranlæg skal være indrettet, så den gennemsnitlige returtemperatur ikke overstiger
36 ⁰C. Jf. fjernvarmeværkets tekniske bestemmelser.
Brande Fjernvarme A.m.b.a. forbeholder sig retten til at montere returtemperaturbegrænser hos
den enkelte forbruger, hvis afkølingen ikke opfylder det i jævnfør Tekniske bestemmelser for
fjernvarmelevering (findes på Brande fjernvarmes hjemmeside).
Der betales 5 % i tillæg af forbrugsbidraget for hver 1 ⁰C, den gennemsnitlige returtemperatur er
over 36 ⁰C. Er den gennemsnitlige fremløbstemperatur under 60 ⁰C, bliver grænserne for tillæg
½°C højere for hver 1 ⁰C, fremløbstemperaturen falder.
Der ydes 5 % i bonus af forbrugsbidraget for hver 1 ⁰C, den gennemsnitlige returtemperatur er
under 31 ⁰C.
Betalingsbetingelser
Både det faste bidrag og forbrugsbidraget opkræves forud i 4 lige store aconto rater efter
budgetteret forbrug. Rate 1: 1. januar Rate 2: 1. april Rate 3: 1. juli og rate 4: 1. oktober.
Årsopgørelsen forfalder sammen med rate 2. Overstiger eventuel tilbagebetaling rate 1.
udbetales overskyende beløb via PBS.
Renter
Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdato kan der tillægges rente. Renten beregnes i
henhold til den til enhver tid gældende rentelov.
Gebyr m.m. (fjernvarmeværket anvender Energitilsynets standardgebyrer):
Rykkerskrivelse
Inkassomeddelelse
Lukkebesøg
Genoplukning inden for normal åbningstid

m. Moms
100,00
100,00
375,00
468,75

Fogedforretning: der er tale om fjernvarmeværkets interne omkostning 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 3 måneders skønnet
varmeforbrug i den pågældende lejemål / ejendom.
I øvrigt henvises til fjernvarmeværkets vedtægter, almindelige bestemmelser for
fjernvarmelevering samt tekniske bestemmelser.
Vedtaget af bestyrelsen i Brande Fjernvarmeværk Amba.

Den 4. december 2018

Anmeldt til energitilsynet den:

Den 5. december 2018

