Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. - Takstblad, omhandlende projektforslag "Porsborgparken, januar 2021 "
1. 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.
værkets almindelige bestemmelser.
Byggemodningsbidrag betales af udstykker, mens investerings- og stikledningsbidrag
betales af de kommende forbrugere.

Ekskl. moms

Inkl. moms

2. Tilslutningsbidrag
2.1 Investeringsbidrag
Investeringsbidraget beregnes på grundlag af ejendommens brutto etageareal i m²
Investeringsbidrag pr. m² (bruttoetageareal)………………………………………………………………………………………….
……………...Kr.:
44,46
55,58
2.2 Stikledningsbidrag
Til dækning af udgifter til stikledning på egen grund. Målt i tracéet fra ejendommens
skel og ind til soklen på ejendommen.
Grundbeløb……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………...Kr.:
4500,00
5625,00
Pr. meter kanal i dimension til og med 26 mm.…………………………………………………………………………………………………..
……………...Kr.:
610,00
762,50
Pr. meter kanal i dimension fra 33 mm..……………………………………………………………………………………………………….
……………...Kr.:
975,00
1218,75
Fradrag i pris for eget gravearbejde pr. meter i kanal……………………………………………………………………………………………………..
……………...Kr.:
150,00
187,50

3. Faste bidrag
3.1 Abonnementsbidrag
Abonnementsbidrag, kr./år/måler………………………………………………………………………………………………………..
……………...Kr.:
500,00
3.2 Effektbidrag
Effektbidraget beregnes på grundlag af den tilsluttede ejendoms areal efter BBR
oplysninger.

0 - 120 m²
121 - 240 m²
241 - 400 m²
> 400 m²

areal kr./m²………………………………………….
……………...Kr.:
areal kr./m²…………..……………..…………...………….
……………...Kr.:
areal kr./m²…………...……….....…..…………………………..
……………...Kr.:
areal kr./m²……………..……...…..…...………………………………
……………...Kr.:

3.3 Forbrugsafgifter
Forbrugt energi Kr. /MWh……………………………………………………………………………………………………
……………...Kr.:
Forbrugt energi Kr. /kWh………………………………………………………………………………………………………………..
……………...Kr.:

11,00
8,75
7,25
5,75

13,75
10,94
9,06
7,19

700,00
0,700

875,00
0,875

Forbrugeranlæg skal være indrettet, så der kan opnås en årsafkøling på minimum 30 grader, jf. fjernvarmeværkets
tekniske leveringsbestemmelser. Hvis det ikke opnås, vil forbrugeren blive kontaktet af fjernvarmeværket, for vejledning og anbefalinger til, hvordan forholdene kan blive bragt i orden. Fjernvarmevæket opkræver pt. ingen tarif
for manglende afkøling af fjernvarmevandet.
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625,00

Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. - Takstblad, omhandlende projektforslag "Porsborgparken, januar 2021"
4. Betalingsbetingelser

Ekskl. moms -

Inkl. moms

Både det faste bidrag og forbrugsbidraget opkræves forud i 4 lige store acontorater
efter budgetteret forbrug og opgøres efter udgangen af december måned på basis af forbrugt
varme i henhold til måleraflæsning. 1. rate har forfald 1. februar - 2. rate, 1. maj - 3. rate, 1. juli - 4. rate, 1. oktober
Årsopgørelsen forfalder sammen med rate 1. Overstiger eventuel tilbagebetaling rate 1,
udbetales det overskydende beløb via Betalingsservice.
Seneste rettidige betalingsdato fremgår af Betalingsservice/faktura/girokort.
Renter
Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdato tillægges der rente. Renten beregnes i henhold til den enhver tid gældende rentelov.

5. Gebyrer
5.1 Restancegebyr
Rykkerskrivelse………………………………………………………………………………………………………..
……………...Kr.:
10 dage efter udsendelse af rykkerbrev nr. 2 kan der lukkes for varmen. Restancen
indgives til retslig inkasso og gebyr herfor opkræves efter gældende regler.

100,00*

5.2 Lukke og åbningsgebyr
Lukkegebyr…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………...Kr.:
Genåbning inden for normal arbejdstid…………………………………………………………………………………………
……………...Kr.:

375,00*
375,00

468,75

5.3 Flyttegebyr
For registrering og behandling heraf, beregnes et flyttegebyr på i alt………………………….
……………...Kr.:

125,00

156,25

6. Sikkerhedsstillelse
Fjernvarmeværket stiller krav om 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
sikkerhedsstillelse. Der vil kun blive stillet krav om sikkerhed, såfremt forbrugeren har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne.
Beløbets størrelse på den sikkerhed der opkræves hos forbrugeren, svarer til 4 måneders skønnet varmeforbrug
i det pågældende lejemål/ejendom.
I øvrig henvises til fjernvarmeværkets vedtægter, almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering samt
tekniske leveringsbestemmelser.
Vedtaget af bestyrelsen, Støvring Kraftvarmeværk den…………………………………… 08.12.2021
Anmeldt til Energitilsynet den………………………………………………………………………….. 30.03.2022
Takstblad gældende fra den……………………………………………………………………………. 01.04.2022
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