TAKSTBLAD pr. 1. juni 2018
gældende for Gilleleje Fjernvarme a.m.b.a.

TILSLUTNINGSPRISER:
Ved standardstik gælder følgende priser:
Fritliggende enfamiliehuse samt kæde-/rækkehuse med separat stikledning
43.750,00 kroner pr. forbrugerenhed inklusiv 15 meter stikledning (35.000,00
kroner excl. moms)
Fælles stikledning til etageboliger, almene familieboliger, ældreboliger og
ungdomsboliger 43.750,00 kroner for de første 15 meter stikledning samt 1
forbrugerenhed (35.000,00 kroner excl. moms). Derudover 6.250,00 kroner pr.
forbrugerenhed for de efterfølgende forbrugerenheder tilsluttet til samme fælles
stikledning (5.000,00 kroner excl. moms).
Stikledningens længde defineres som afstanden fra skel til hovedhaner.
Der opkræves ekstra for retablering ved særlige forhold, f.eks. retablering af
belægningssten, asfalt, haveanlæg, trappeanlæg og lignende.
Derudover opkræves der for ekstraudgifter til f.eks. arkæologiske undersøgelser og
lignende.
Ved tilslutning af bygninger med stor varmeeffekt aftales tilslutningspriser
individuelt.
Ovennævnte tilslutningspriser forudsætter, at Gilleleje Fjernvarme a.m.b.a.
får retten til at anmelde energibesparelser ved konverteringer til fjernvarme
til Energitilsynet. Hvis energibesparelserne bliver overdraget til andre, bliver
tilslutningsprisen forhøjet med 6.250,00 kroner pr. forbrugerenhed (5.000,00
kroner excl. moms).

STIKLEDNINGSBIDRAG:
Kostprisen per meter udover de første 15 meter.

FORBRUGSPRISER:
Privatkunder, forretninger o.lign.:
Energiforbrug (forbrugsbidrag) per MWh .........

531,25 kroner (425,00 kroner excl. moms)

Fastbidrag (effektbidrag) per m3 rum*) ...........

12,50 kroner (10,00 kroner excl. moms)

Målerleje per måler per år................................

625,00 kroner (500,00 kroner excl. moms)

Industrikunder:
Energiforbrug (forbrugsbidrag) per MWh .........
m3

531,25 kroner (425,00 kroner excl. moms)

Fastbidrag (effektbidrag) per
rum*) ...........
for kontorer, opholdsrum, kantiner o.lign.

12,50 kroner (10,00 kroner excl. moms)

Fastbidrag (effektbidrag) per m3 rum*) ...........
for værksteder, depoter, lagre o.lign.

3,75 kroner (3,00 kroner excl. moms)

Målerleje per måler per år................................

625,00 kroner (500,00 kroner excl. moms)

*) Effektbidraget beregnes på grundlag af den tilsluttede ejendoms areal efter BBRoplysningerne. BBR arealet beregnes som den tilsluttede ejendoms samlede
boligareal + erhvervsareal. Kælderarealer med indvendig adgang beregnes med
50 % af kælderarealet.
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Manglende afkøling
Ved en årsafkøling på mindre end 35 °C opkræves et tillæg på 1 % af det årlige
forbrugsbidrag pr. grad, der mangler.
Betalingsbetingelser
Både det faste bidrag og forbrugsbidraget opkræves forud i 10 lige store
acontorater efter budgetteret forbrug, og opgøres efter udgangen af maj måned på
basis af forbrugt varme i henhold til måleraflæsning.
Årsopgørelsen forfalder sammen med rate 1. Overstiger eventuel tilbagebetaling
rate 1, udbetales det overskydende beløb via Betalingsservice eller en
bankoverførsel.
Seneste rettidige betalingsdato fremgår af betalingsoversigt fra
Betalingsservice/Nets, faktura eller indbetalingskort.

BYGGEMODNINGSBIDRAG:
Ved etablering af fjernvarmeforsyning i udstykningsområder, hvor der skal oprettes
nyt hovedledningssystem samt stikledninger, betales Gilleleje Fjernvarme’s kostpris af grundudstykningen.
Betaling senest 14 dage før arbejdet igangsættes eller udstedelse af bankgaranti til
forfald ved arbejdets aflevering.

GEBYRER/SALÆRER O. LIGN.:

Rykkerskrivelse (gebyrer for) ..............
Inkassomeddelelse (gebyrer og salærer)
Lukkebesøg .........................................
Genoplukning (inden for normal åbningstid) .
Betalingsordning .................................
Fogedforretning, udkørende................

100,00 kroner (ingen momsberegning)
100,00 kroner (ingen momsberegning)
375,00 kroner (ingen momsberegning)
468,75 kroner (375,00 excl. moms)
100,00 kroner (ingen momsberegning)
412,50 kroner (330,00 kroner excl. moms)

Selvaflæsningskort, rykker ..................
Aflæsningsbesøg ................................
Nedtagning af måler ............................
Genetablering af måler........................
Ekstraordinær måleraflæsning med regning
Udskrift af regningskopi.......................
Udbringning af måler ...........................

81,25 kroner (65,00 kroner excl. moms)
337,50 kroner (270,00 kroner excl. moms)
750,00 kroner (600,00 kroner excl. moms)
750,00 kroner (600,00 kroner excl. moms)
250,00 kroner (200,00 kroner excl. moms)
43,75 kroner (35,00 kroner excl. moms)
206,25 kroner (165,00 kroner excl. moms)

- dækker Gilleleje Fjernvarme’s interne omkostninger.
- herudover pålægges faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed.

Renter
Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdato kan der tillægges rente. Renten
beregnes i henhold til den til enhver tid gældende rentelov.
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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, almindelige bestemmelser for
fjernvarmelevering samt tekniske leveringsbestemmelser.
Vedtaget af bestyrelsen i Gilleleje Fjernvarme a.m.b.a. den 23. maj 2018.
Anmeldt til Energitilsynet den 31. maj 2018
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