Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.A.
Takster 2022

TRANBERG

Takster 1/1 - 31/12 2022
Tilslutningsafgift (§3)
Indtil 115 m2: 8.000 kr.
Over 115 m2: 11 kr. pr. m²
dog samlet maks. 15.000 kr.
Alle beløb er ekskl. moms.
Stikledning 500 kr. pr. meter, min. 6.000 kr. for første 6 meter.
Maks. betaling for 25 meter.
Større dimensioner end 3/4" og 1" efter tilbud.
Bestyrelen har besluttet, at i hele regnskabsåret 2022 ydes der en rabat på tilslutning af fjernvarme
ved konvertering fra olie/elvarme eller pille/brændefyr til fjernvarme svarende til den oprindelige
stik og tilslutningsafgift, tilbuddet er dog betinget af, at ejendommen er tilsluttet, og i drift inden
årets udgang, ligeledes gælder tilbuddet 1 stik på matriklen. Dvs, hvis der i forvejen er stil på
grunden gælder tilbuddet ikke.
Årlige ydelser (§ 6):
A: Fast afgift
1) Målerleje pr. år:
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Målerleje

2) m2-afgift:
: 1.500 kr.
0-50 m2
51-100 m2: 17 kr. /m2
101-150 m2: 13 kr./m2
151-3.000 m2: 5 kr./m2
Alle beløb ekskl. moms
B. Forbrugsafgift
Pr. MWH basispris 520,00 kr. inkl. moms (416,00 kr. ekskl. moms)
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Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.A.
Takster 2022

TRANBERG

Takster 1/1 - 31/12 2022
Gebyrer i h.t. § 6 stk. 5:
Rykkerskrivelse*)
Inkassomeddelelse*)
Lukkebesøg*)
Genoplukning inden for åbningstid
Betalingsordning*)
Fogedforretning, udkørende (1)
Selvaflæsningskort, rykker
Aflæsningsbesøg
Flytteopgørelse ved selvaflæsning
Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg
Nedtagning af måler
Genetablering af måler
Ekstraordinær måleraflæsning med regning
Udskift af regningskopi
Målerundersøgelse på stedet
Udbringning af måler

ekskl. moms
100 kr.
100 kr.
375 kr.
375 kr.
100 kr.
330 kr.
65 kr.
270 kr.
65 kr.
270 kr.
600 kr.
600 kr.
200 kr.
35 kr.
335 kr.
165 kr.

(momsfri)
(momsfri)
(momsfri)
(momsfri)

*) Gebyrer markeret med "*)" er momsfritaget, og der henvises til Dansk Fjernvarmes cirkulære
nr. 2391/05, 2353/04 og 2302/03, som nærmere redegør herfor.
(1) Der er tale om værkets interne omkostninger i forbindelse med en udkørende fogedforretning.
Herudover pålægges faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed.
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 gadeledninger i udstykningsområdet.

Leveringsbestemmelser
Fjernvarmevandet skal afkøles mest muligt og mindst således, at gennemsnitsafkølingen over
et forbrugsår ikke er mindre end 25° C.
Ved energimåling er værket berettiget til at opkræve betaling for sine ekstraomkostninger,
såfremt denne afkøling ikke kan opnås, jf. den til enhver tid gældende tarif.
De ekstraomkostninger, der kan kræves betaling for som følge af manglende afkøling af
fjernvarmevandet, er eksempelvis: Forøget varmetab i ledningsnettet, tab ved varmeproduktionen, forøgede pumpeudgifter, administration samt ekstraomkostninger ved forstærkning af
ledningsnet i tilfælde af, at den manglende afkøling medfører kapacitetsproblemer.
Tillægget andrager pr. manglende grad op til 25° C 2% af forbruget.
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