Broager Fjernvarmeselskabs taksblad
2012/2013
Årlige bidrag
Abonnementsbidrag:

Parcelhuse, etageboliger, lejligheder, erhvervslokaler
Lejligheder under 50 m2

Effektbidrag:

Boligareal
Kælderareal
Erhvervsareal
Erhvervsareal uopvarmet
uden varmegivere

faktor
-

1,00
0,75
0,50
0,25
0,25
1,00

-

000-100m2
101-150m2
151-200m2
201-derover

Kr. 1.500,00
750,00
-

31,00
23,00
15,00
8,00
8,00
31,00

0,25

-

8,00

Mwh.-1

-

350,00

-

100,00
250,00
250,00
125,00

Forbrugsbidrag:

Betales efter målt energiforbrug

Betaling:

Betaling opkræves a conto i 10 månedlige rater pr. år
juni og juli er betalingsfri.
Betalingen fastsættes efter et forventet normalårsforbrug.
Betalingen opkræves via PBS.
Sidste rettidige betaling er den 1. i hver måned.

Årsopgørelse:

Regnskabsårets skæringsdato er den 31. maj med
efterfølgende tilbagebetaling/efterbetaling
senest den 01. august via PBS eller i særlige tilfælde via
check.

Afkølingsaktion:

Ved lavere gennemsnitsafkøling end 33º pr. år, afregnes et
tillæg på 0,8% pr. grad.

Gebyrer:

Rykkerskrivelse, ved overskridelse af betalingsfrist
Lukning af installation
Genåbning
Flytteaflæsning/flytteopgørelse
Rentetilskrivning ved manglende indbetaling udgør den af
Danmarks Nationalbank til enhver tid fastsatte officielle
udlånsrente med et tillæg på 7%

Misligholdelse af
betaling:

Broager Fjernvarmeselskab AmbA kan/vil stille krav om
depositum for levering af fjernvarme svarende til 6-12
måneders skønnet varmeforbrug, s.eks.
Hvis en forbrugers misligholdelse af betaling har medført
afbrydelse af varmeforsyningen og ønsker denne genåbnet.
Hvis en forbruger med udvist misligholdelse af betaling
har været fraflyttet selskabets leveringsområde og atter
ønsker at blive forbruger.

Tilslutningsbidrag
Byggemodningsbidrag:
Effektbidrag (incl.
måler og hovedventiler) afrundet i hele
kroner:

Byggemodningsbidrag i nye udstykningsområder

Stikledningsbidrag:

Bidrag pr. løbende meter trace (kanalmeter) fra
ejendommens skel til hovedafspærringsventiler.

Boligareal
Kælderareal
Erhvervsareal

Alle priser er ekskl. Moms.
(beløb afrundet i hele kroner)

Broager, den 31. maj 2012
Broager Fjernvarmeselskab AmbA

-----------------------------------------Peer Allan Monger
(formand)

Besluttet på bestyrelsesmødet den 14.05.2012

faktor
-

1,00
0,75
0,50
0,25
0,25
1,00

000-100m2
101-150m2
151-200m2
201-derover

Kr.13.800,00
Kr.
-

-

62,00
47,00
31,00
16,00
16,00
62,00

700,00

