Brande Fjernvarme A.m.b.a.

Brande den 27. maj 2011
j. nr. 04.9

Takstblad for varmeåret 2011/2012
Gældende fra 1. juni 2011

Tilslutningsafgift
Ny etablering:
ekskl. moms

inkl. moms

Boliger:
Der betales pr. boligenhed, og bygningens kategori fra BBR anvendes.
Fritliggende enfamiliehuse

12.000,00

15.000,00

Kæde/rækkehuse

6.000,00

7.500,00

Etageboliger

6.000,00

7.500,00

Erhvervs-/industriejendomme, institutioner og andre installationer, pr. m² etageareal iflg.
60,00
bbr

75,00

Konvertering fra oliefyr og elvarme:
Ingen tilslutningsafgift.

Ændringer i etageareal (udvidelse)
Erhvervs-/industriejendomme, institutioner og andre installationer, pr. m² etageareal iflg.
bbr

ekskl. moms

inkl. moms

60,00

75,00

Generelt:
Ved etablering af stikledningen betales de faktiske omkostninger til rør, montage og gravearbejde.
Det er tilladt selv at grave renden til fjernvarmerørene, i henhold til gældende standard.
Afstanden til indføringen i huset regnes fra nærmeste hovedledning eller skel, alt efter hvad der er nærmest.
Der vil blive opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning. Dvs. grundudstykkeren betaler relevante investeringer til
etablering af hovedledninger og stikledninger frem til de enkelte skel.

Betaling for tilslutning:
30 dage fra faktura dato.
Forbrugsafgift

ekskl. moms

inkl. moms

kr.

40,00

50,00

Pr. bbr m²

Forbrugsbidrag

kr.

310,00

387,50

pr. forbrugt MWh

Abonnementsbidrag

kr.

662,00

827,50

pr. år

Fast årlig effektbidrag
Kælder bbr medregnes med 30 %.

Forbrugsafgiften bliver opkrævet i 10 månedlige aconto rater.
Rate 1 forfalder til betaling den 1. august. Rate 10 den 1. maj.
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Gebyrer for betaling efter forfaldsdag m.v.
inkl. moms
Rykker 1. gang

100,00

Rykker 2. gang

kr.

100,00

Lukkebesøg

kr.

375,00

Åbnebesøg

kr.

375,00 + moms

Inkassomeddelelse

kr.

100,00

Ved for sent betaling pålægges renter i henhold til gældende lovgivning.
Nationalbankens udlånsrente + 7 %.
For lidt betalt tilslutningsafgift som følge af manglende oplysning om ændring ved ejendommens varmeanlæg, forrentes med
Nationalbankens udlånsrente + 7 % p.a. fra ændringsdatoen.

Brande Fjernvarme A.m.b.a. forbeholder sig retten til at montere returtemperatursbegrænser eller afkølingsstraf på den enkelte
forbruger, hvis afkølingen ikke opfylder det i jævnfør Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering (findes på Brande fjernvarmes
hjemmeside) Der betales 1% i tillæg i forbrugsbidraget for hver 1°C, returtemperaturen er over 37°C. Er den gennemsnitlige
fremtemperatur under 65°C, bliver grænserne for tillæg ½°C højre for hver 1°C, fremløbstemperaturen falder.

Side 2 af 2

