Jelling Varmeværk
Nordkrogen 20B, 7300 Jelling

Takstblad gældende for Jelling Varmeværk – Budget 2022
Takstbladet er gældende med virkning fra 1. januar 2022.

Tilslutningsbidrag:
Bidrag
Investeringsbidrag

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Pr. fritliggende enfamiliehuse

10.000,00

12.500,00

Storforbrugere (Erhvervs- og industriejendomme, institutioner, rækkehuse mm.).

83,26 pr. m2
(niveau forbrugerprisindeks aug. 2020 = 103,6)

104,08 pr. m2
(niveau forbrugerprisindeks aug. 2020 =
103,6)

Til dækning af udgifter til stikledning
på egen grund. Målt i traceet fra
ejendommens skel og til teknikrummet i ejendommen.

Afholdte omkostninger.

Afholdte omkostninger.

Alm. forbrugere opkræves a’conto kr. 12.000
ved igangsætning af
byggeri.

Alm. forbrugere opkræves a’conto kr.
15.000 ved igangsætning af byggeri.

Endelig afregning sker
umiddelbart efter etablering af stikledning.

Endelig afregning sker
umiddelbart efter etablering af stikledning.

Storforbrugere betaler
udover stikledning også
for evt. målerbrønd

Storforbrugere betaler
udover stikledning også
for evt. målerbrønd

Betales af bygherre ifm.
grundkøb

Stikledningsbidrag
Betales af bygherre ifm.
byggeriet

Dette omfatter gravearbejde, smedearbejde, materialer samt GPS indmåling. Beløbet kan variere grundet
forskellige længder på stikledningen
samt gravearbejdets omfang.

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. fjernvarmeværkets almindelige leveringsbestemmelser.
Byggemodningsbidrag betales af udstykker, mens investerings- og stikledningsbidrag betales af de kommende forbrugere.
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Løbende betalinger for fjernvarmelevering:
Faste bidrag (Abonnements- + Effektbidrag)
Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

500,00

625,00

0- 100 m2 opvarmet areal, pr. m2

16,98

21,23

100- 200 m2 opvarmet areal, pr. m2

15,70

19,63

200- 1000 m2 opvarmet areal, pr. m2

14,40

18,00

Over 1.000 m2 opvarmet areal, pr. m2

10,96

13,70

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

350,00

437,50

Abonnementsbidrag, pr. år
Effektbidraget beregnes på grundlag af den tilsluttede ejendoms
areal efter BBR-oplysninger. BBR arealet beregnes som den tilsluttede ejendoms samlede boligareal

Forbrugsbidrag

Forbrugt energi (varme), pr. MWh

I varmeværkets ”Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering” pkt. 3.3 står, at dimensionering og regulering af ejendommens varmeinstallation skal være således, at fjernvarmevandet afkøles til minimum 35 grader C.
Er afkølingen af det modtagne vand under 26° i gennemsnit på årsbasis, vil der blive opkrævet et tillæg på 2% af det målte
forbrug pr. grad under denne grænse.

Betalingsbetingelser
Både det faste bidrag og forbrugsbidraget opkræves forud i fire á-conto rater.
De fire á-conto rater opkræves i månederne februar, maj, august og november med forfaldsdato den 1. i måneden.
Varmeforbruget aflæses af Værket ultimo december, hvorefter dit varmeregnskab opgøres, og årsopgørelsen forfalder sammen med 1. rate den 1. februar eller udbetales.
Seneste rettidige betalingsdato fremgår af PBS/faktura/girokort.
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Renter
Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdato kan der tillægges rente. Renten beregnes i henhold til den til enhver tid
gældende rentelov.

Gebyrer m.m. (fjernvarmeværket anvender Energitilsynets standardgebyrer):
Rykkerskrivelse

Kr. ekskl. moms
100,00

Kr. inkl. moms
100,00 (momsfri)

Inkassomeddelelse

100,00

100,00 (momsfri)

Lukkebesøg

375,00

375,00 (momsfri)

Genoplukning inden for normal åbningstid

375,00

468,75

Fogedforretning, udkørende (1)

330,00

412,50

Flytteopgørelse ved selvaflæsning

65,00

81,25

Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg

270,00

337,50

(1) Der er tale om fjernvarmeværkets interne omkostning er i forbindelse med en ud kørende fogedforretning. Herudover
pålægges faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed.

Depositum
Fjernvarmeværket stiller krav om depositum som 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 depositum eller anden sikkerhedsstillelse. Der vil kun blive stillet krav om depositum, såfremt forbrugeren, umiddelbart inden kravet stilles, har haft et
uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne.
Beløbsstørrelsen på det depositum, der opkræves hos forbrugeren, svarer til 3 måneders skønnet varmeforbrug i det pågældende lejemål/ejendom.
I øvrigt henvises til fjernvarmeværkets vedtægter samt almindelige bestemmelser for fjernvarme levering.

Vedtaget af bestyrelsen i Jelling Varmeværk den 13. december 2021.
Anmeldt til Forsyningstilsynet december 2021
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