Hjallerup Fjernvarme
Takstblad 1. januar til 31. december 2022
Forbrugerpris:
Forbrugsbidrag:
Enhed
Kr. ekslusiv moms
Energiforbrug (forventet)
kr./MWh
730,00
Fast afgift afregnes efter
m2 efter BBR
-Beboelse
Kr./m2
18,00
-Erhverv til med 300 m2
Kr./m2
18,00
-Erhverv over 300 m2
Kr./m2
6,00
Målerleje
Kr./år
500,00
Forbrugsbidrag opkræves over 4 rater i månederne februar, april, juli og oktober

Kr. inklusiv moms
912,50
22,50
22,50
7,50
625,00

Afkølingstarif (gældende fra 1. januar 2023)
Afkølingstariffen medfører en ekstrabetaling for energiforbruget for de forbrugere, der har en
gennemsnitlig returtemperatur på mere en 40 grader for året.
Forbrugere med en gennemsnitlig returtemperatur på mindre en 30 grader får reduceret deres betaling.
Enhed
Kr. ekslusiv moms
Kr. inklusiv moms
Tillæg ved retur over 40 gr.celcius
kr./MWh pr. grad
10,00
12,50
Fradrag ved retur under 30 gr. Celcius
kr./MWh pr. grad
10,00
12,50

Tilslutningsbidrag/Investeringsbidrag:
Parcelhuse:
-Stikledning til og med 15 mtr. målt fra vejmidte
-Derudover pr. påbegyndt løbende meter
Rækkehuse og etagebyggeri
Erhverv, industri og institutioner

kr. ekslusiv moms

Kr. inklusiv moms

15.000,00
500,00
Efter tilbud
Efter tilbud

18.750,00
625,00

Byggemodningsbidrag:
Byggemodningsbidrag opkræves udelukkende i byggemodningsområder, og betales af
udstykkeren. Når arbejdet igangsættes betales der a conto svarende til overslag over udgifterne.
Når arbejdet afsluttes gøres de endelige udgifter op, og der foretages en regulering i forhold til
a contobeløbet. Byggemodningsbidraget skal dække fjernvarmens direkte omkostninger
forbundet med etablering af detailnet i fjernvarmeforsyning af udstykningsområdet inklusiv
afgrening på parcel, men ekslusiv stikledning.

Gebyrer:
Rykkerskrivelse*
Inkassomeddelelse*
Lukkebesøg
Genåbning inden for normal arbejdstid
Betalingsordning*
Fogeforretning udkørende
Aflæsningsbesøg
Flytteopgørelse
Nedtagning af måler
Genetablering af måler
Ekstraordinær måleraflæsning med regning
Udskrift af regningskopi
Målerundersøgelse på stedet
Udbringning af måler
Fogedgebyr og retsafgift
Låsesmed
Verificering af måler
Gebyrer mærket * er momsfri

Kr. ekslusiv moms
100,00
100,00
500,00
400,00
100,00
330,00
270,00
120,00
600,00
600,00
200,00
35,00
335,00
165,00
efter udlæg
efter udlæg
efter udlæg

Kr. inklusiv moms
100,00
100,00
625,00
500,00
100,00
412,50
337,50
150,00
750,00
750,00
250,00
43,75
418,75
206,25

