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Forbrugsbidrag og faste bidrag 2021
Forbrugsbidrag ....................................................
Effektbidrag .........................................................
Effektbidrag, tillæg Sønderby-Ebberup-Kærum..
Effektbidrag, tillæg Saltofte ................................
Effektbidrag mængdebegrænser ........................
Effektbidrag mængdebegrænser, tillæg
Sønderby-Ebberup-Kærum .................................
Abonnementsbidrag............................................
Pris pr. standard enfamilieshus på 130 m²
Varmeforbrug 18,1 MWh ....................................
Gebyrer
Rykkerskrivelse ....................................................
Inkassomeddelelse ..............................................
Lukkebesøg ..........................................................
Betalingsordning .................................................
Fogedforretning, udkørende ...............................
Genåbning inden for normal åbningstid .............
Aflæsningsbesøg..................................................
Flytteopgørelse....................................................
Varmeforsyning afbrudt ved opgravning ............
(375,00 + 8.127,60)
Nedtagning af måler ............................................
Genetablering af måler .......................................
Ekstraordinær måleraflæsning med regning ......
Udskrift af regningskopi ......................................
Målerundersøgelse på stedet .............................
Udbringning af måler ..........................................

pr. MWh
pr. BBR-m²
pr. BBR-m²
pr. BBR-m²
pr. m³/h
pr. m³/h
pr. måler

pr. hus

Pris kr.
ekskl. moms

Pris kr.
inkl. moms

360,40
15,87
19,06
19,06
9.521,65

450,50
19,84
23,83
23,83
11.902,06

11.436,00
20,40

14.295,00
25,50

8.606,00

10.758,00

100,00
100,00
375,00
100,00
330,00
375,00
270,00
65,00
8.502,60

412,50
468,75
337,50
81,25
10.628,25

600,00
600,00
200,00
35,00
335,00
165,00

750,00
750,00
250,00
43,75
418,75
206,25

Sikkerhedsstillelse
Assens Fjernvarme kan stille krav om sikkerhedsstillelse for fremtidig levering i tilfælde, hvor
der er nærliggende risiko for, at Assens Fjernvarme uden denne sikkerhed vil lide tab ved
fortsat levering til forbrugeren.
Der vil ske en individuel bedømmelse af forbrugerens forhold, inden der stilles krav om
sikkerhedsstillelse.
Beløbsstørrelsen på den sikkerhedsstillelse, der eventuelt opkræves hos forbrugeren vil ligge
i størrelsesordenen svarende til 2 acontorater i det pågældende lejemål/ejendom.
Sikkerhedsstillelsen vil blive frigivet, efter at forbrugeren har udvist et stabilt
betalingsmønster i et år.

Ved lukning for lejer
Ved lukning af varme for en lejer, er ejer forpligtet til at betale de faste bidrag og
genåbningsgebyr.
Renteberegning
Ved overskridelse af rateindbetalinger påføres restancen morarenter, fra den dato sagen
overgår til inkasso, til betaling sker med den af Danmarks Nationalbank til enhver tid
fastsatte officielle udlånsrente med tillæg på 8% p.a.
Pris kr.
ekskl. moms

Pris kr.
inkl. moms

Tilslutningsbidrag for parcelhus (max. 300 m²)
Indskud (andelskapital) .......................................
Standardinvesteringsbidrag ................................
Stikledning (max. 25 meter) ................................
I alt.......................................................................

3.580,00
3.492,44
12.600,00
19.672,44

4.475,00
4.365,55
15.750,00
24.590,55

Tilslutningsbidrag for rækkehus/lejlighed
Indskud (andelskapital) .......................................
Standardinvesteringsbidrag ................................
Stikledning (max. 25 meter) ................................
I alt.......................................................................

3.580,00
2.329,46
8.404,20
14.313,66

4.475,00
2.911,82
10.505,25
17.892,07

Andre typer installationer beregnes individuelt.
Byggemodning .....................................................

Tillæg ved pex 32 .................................................
Stik over 25 m ......................................................

Udstykkeren betaler gadeledninger
i udstykningen.

pr. meter

+ 3.647,00
+ 521,00

4.558,75
651,25

Andelskapital
Indskud indbetales til andelskapitalen. Indbetaling af ét indskud til taksten angivet ovenfor
giver ret til én stemme på generalforsamlingen efter reglerne i vedtægternes § 6.5. For
ejendomme med mere end én stemme opkræves således tilsvarende antal indskud.
Standardinvesteringsbidrag
Investeringsbidraget dækker ejerens forholdsmæssige andel af de omkostninger, selskabet
har anvendt til etablering af hovedledninger og produktionsanlæg. Taksten for
standardinvesteringsbidrag angivet ovenfor gælder for henholdsvis ét parcelhus og ét
rækkehus/lejlighed. For ejendomme med mere end én bolig opkræves således tilsvarende
antal standardinvesteringsbidrag.

Pris kr.
ekskl. moms

Pris kr.
inkl. moms

Udmeldelsesgebyr
Frakobling af stikledningsrør ...............................
+ uafskrevet anlægsandel pr. BBR-m² .................

8.127,60
83,54

10.159,50

Pris pr. målersæt.................................................

2.500,00

3.125,00

Mængdebegrænser ............................................

2.500,00

3.125,00

20,00

25,00

460,00

575,00

Fællesrende med kabler
Pr. kabel ...............................................................

pr. meter

Timelønsarbejde .................................................

pr. time

