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Tilslutningsbidrag:
Tilslutningsbidraget består af et investeringsbidrag samt et stikledningsbidrag.
Derudover betales der byggemodningsbidrag i forbindelse med byggemodning af et
område.

Betaling for tilslutning i kr.:

excl. moms

incl. moms

(15.000)
(12.000)
(9.000)
(7.200)
(3.600)

18.750
15.000
11.250
9.000
4.500
Kontakt værket.

Investeringsbidrag:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Parcelhus
Kæde/rækkehus
Etageboliger
Ældreboliger
Ungdomsboliger/værelse
Erhvervslokaler (lokaler der ikke anvendes til bolig)

Ved tilslutning af boliger, der bygges efter BR 15 eller senere BR, gives der 36%
rabat på ovennævnte investeringsbidrag.

Stikledningsbidrag:
16 mm stikledning pr. kanal meter

(500,00)

625,00

20 mm stikledning pr. kanal meter

(550,00)

687,50

Større stikledning er efter regning.

Byggemodningsbidrag:
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 værkets faktiske omkostninger til
etablering af gadeledninger i udstykningsområdet.
Investeringsbidraget skal være betalt før tilslutningen kan finde sted.
Stikledningsbidraget betales efter at stikledningen er etableret.
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Betaling for varme i kr.:

excl. moms

incl. moms

(633,33)

791,66

(1840,00)
(1226,67)
(533,33)

2300,00
1533,34
666,66

(13,33)
(10,00)
(5,00)

16,66
12,50
6,25

Abonnementsbidrag:
pr. installeret måler

Effektbidrag:
A.
B.
C.
D.

Parcelhus
Lejlighed
Ungdomsboliger/værelse
Erhvervslokaler/m²
0 til 400 m²
401 til 5000 m²
Over 5000 m²

Der gives der 36% i rabat på Effektbidraget for boliger, der er bygget efter BR 15
eller senere BR.
Kategorien for effektbidraget for en ejendom vurderes af varmeværket. Der er ikke
nødvendigvis nogen sammenhæng mellem BBR oplysninger og varmeværkets
kategorier.
Arealer er opmålt efter udvendige bygningsmål.

Forbrugsbidrag
Varmeleverance pr. målt MWh

(324,00)

405,00

Såfremt den gennemsnitlige afkøling – dvs. forskellen mellem fremløbstemperaturen og returtemperaturen, er mindre end 30°C på årsbasis, pålægges
et gebyr på 2% af MWh prisen, for hver grad afkølingen er mindre end 30°C
(Gælder kun hvis den gennemsnitlige fremløbstemperatur har været 60°C eller derover)

Betalingerne opkræves i rater og udgør 5 aconto beløb, der reguleres 1 gang årligt.
Raterne betales i følgende måneder: juli, august, september, oktober og november.
Opkrævningerne fremsendes ca. 10 dage før.
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Gebyrer :
Ølgod Fjernvarmeselskab følger standardgebyrerne for el, gas og varme området. Se
bilag.
Ved for sen indbetaling beregnes rente i h.t. rentelovens § 3 stk. 2 jvf. § 5 (National
Bankens officielle udlånsrente med et tillæg på 8 % p.a. ). Renten beregnes fra 30
dage efter fakturadatoen.
Over for erhvervsdrivende, kan der ud over det normale rykkergebyr, opkræves 310
kr. ved forsinket betaling.

Sikkerhedsstillelse:
Fjernvarmeselskabet kan efter en konkret vurdering – stille krav om at en forbruger
skal indbetale et depositum. Det vil sige, at man skal stille sikkerhed for et fremtidigt
forbrug. Beløbet vil ca. svare til 5 mdr. forbrug.

Godkendelse af priser :
Enhver prisregulering skal meddeles Energitilsynet.

Statsafgifter :
Samtlige takster er tillagt den til enhver tid gældende moms. Takster i parentes er
excl. moms.

Foranstående takstblad for Ølgod Fjernvarmeselskab A.m.b.a, er vedtaget af
bestyrelsen d. 25. april 2018 og er gældende fra d. 1. maj 2018.
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Bilag.
Gebyrtakster:
excl. moms

incl. moms

Rykkerskrivelse

100,00

( momsfri )

Inkassomeddelelse

100,00

( momsfri )

Betalingsordning

100,00

( momsfri )

Gebyr flytteopgørelse

(65,00)

81,25

Lukkebesøg (afværge)

(375,00)

468,75

Genoplukning inden for normal arbejdstid

(800,00)

1000,00

Genoplukning uden for normal arbejdstid

(1200,00)

1500,00

Nedtagning af måler

(600,00)

750,00

Genetablering af måler

(600,00)

750,00

Målerundersøgelse på stedet

(335,00)

418,75

Udbringning af måler

(165,00)

206,25

Timepris håndværker

(350,00)

437,50

Timepris tekniker

(450,00)

562,50
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