Takstoversigt
2014

Miljø- og Energiforvaltningen
Dato

Sektor: Aalborg Forsyning, Varme

2014

Senest godkendt
takst

Budgetteret
Dato

Kr.

takst

Kr.

01-01-2014

01-01-2014

01.22 Forsyningsvirksomheder
01.22.03 Varmeforsyning
Abonnement
Pr. måler pr. år.............................................

1.000,00

Valgfrie betalingsterminer, acontokunder
- Pr. halvår - rabat ...................... 1,10 %
- Pr. år - rabat ........ ................... 2,00 %
Effekt
Fælles
Pr. m2-beregningsareal.............................

13,75

Valgfrie betalingsformer, acontokunder
Pr. halvår - rabat ................... 0,25%
Pr. år - rabat ......................... 0,75%
Kraftvarmetillæg for Grindsted/Uggerhalne

Meromkostningselement pr. m2-beregningsareal.....................................................
Tilslutningselement pr. m2-beregningsareal
for standardforbruger..........................
Tilslutningselement for øvrige forbrugere
fastsættes individuelt pr. m2-beregningsareal
Bortfaldsdato...............09.03.2014

24,57
24,31

Valgfrie betalingsformer, acontokunder
Pr. halvår - rabat ................... 0,25%
Pr. år - rabat ......................... 0,75%
Kapitalisering af kraftvarmetillæg for Grindsted/Uggerhalne uanset betalingstidspunkt i budgetåret:
Meromkostningselement pr. m2-beregningsareal...................................................

4,74

Tilslutningselement pr. m2-beregningsareal
for standardforbrugere.......................

4,69

Kapitalisering af tilslutningselement for
øvrige forbrugere fastsættes individuelt pr.
2
m -beregningsareal.
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Det løbende kraftvarmetillæg betales frem
til næstfølgende måned efter anmodning
om kapitalisering.
Kraftvarmetillæg for Tylstrup
Pr. m2-beregningsareal.............................
Bortfaldsdato....................01.02.2018

18,34

Valgfrie betalingsformer, acontokunder
Pr. halvår - rabat ................... 0,25%
Pr. år - rabat ......................... 0,75%
Kapitalisering af kraftvarmetillæg for Tylstrup uanset betalingstidspunkt i budgetåret:
Kraftvarmetillæg pr. m2-beregningsareal..

64,96

Det løbende kraftvarmetillæg betales frem
til næstfølgende måned efter anmodning
om kapitalisering
Kraftvarmetillæg for Hou
Meromkostningselement pr. m2 - beregningsareal....................................................
Tilslutningselement pr. m2 - beregningsareal for standardforbruger..........................
Tilslutningselement for øvrige forbrugere
fastsættes individuelt pr. m2 - beregningsareal
Bortfaldsdato...............01.12.2020

52,56
10,21

Valgfrie betalingsformer, acontokunder
Pr. halvår - rabat ................... 0,25%
Pr. år - rabat ......................... 0,75%
Kapitalisering af kraftvarmetillæg for Hou
uanset betalingstidspunkt i budgetåret:
Meromkostningselement pr. m2 - beregningsareal...................................................

325,67
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Tilslutningselement pr. m2 - beregningsareal for standardforbrugere.......................

takst

01-01-2014

63,26

Kapitalisering af tilslutningselement for
øvrige forbrugere fastsættes individuelt pr.
m2 beregningsareal.
Kraftvarmetillæg for Farstrup/Kølby
Meromkostningselement pr. m2 - beregningsareal....................................................
2
Tilslutningselement pr. m - beregningsareal for standardforbruger..........................
Tilslutningselement for øvrige forbrugere
fastsættes individuelt pr. m2 - beregningsareal
Bortfaldsdato...............01.05.2021

57,47
10,88

Valgfrie betalingsformer, acontokunder
Pr. halvår - rabat ................... 0,25%
Pr. år - rabat ......................... 0,75%
Kapitalisering af kraftvarmetillæg for Farstrup/kølby uanset betalingstidspunkt i budgetåret:
Meromkostningselement pr. m2 - beregningsareal...................................................

374,73

Tilslutningselement pr. m2 - beregningsareal for standardforbrugere.......................

70,94

Kapitalisering af tilslutningselement for
øvrige forbrugere fastsættes individuelt pr.
m2 beregningsareal.
Kraftvarmetillæg for Hammer Bakker
Pr. m2-beregningsareal.............................
Bortfaldsdato....................01.12.2024

32,04

Valgfrie betalingsformer, acontokunder
Pr. halvår - rabat ................... 0,25%
Pr. år - rabat ......................... 0,75%
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M3-forbrug
Pr. m3..........................................................

13,75

Valgfrie betalingsterminer, acontokunder
ekskl. statslig afgift
Pr. halvår - rabat .................... 0,25%
Pr. år - rabat ........................ 0,75%
Gebyrtillæg i forbindelse med konkret
aftale om senere betaling for fjernvarmen
end sidste rettige betalingsdato:
14 dages senere betalingsdato +0,85%
30 dages senere betalingsdato +0,90%
Aftale om senere betalingsdato er i hvert
enkelte tilfælde baseret på en konkret
vurdering, herunder evt. indhentet kreditvurdering.
Investeringsbidrag
Grundtakst
Grundtakst - maks. 500 m2 - beregningsareal............................................................
Tillæg for større arealenheder end 500
m2 - beregningsareal, pr. m2......................

10.000,00
20,00

Byggemodningsrabat...................................
Rabatten ydes ved tilslutning af bygninger i
områder, hvor der er betalt byggemodningsbidrag - maks. 500 m2-beregningsareal

-5.000,00

Rabat ved større arealenheder end 500 m2beregningsareal, pr m2 …………………….

-10,00

Lavenergirabat……………………………….
Rabatten ydes ved tilslutning af bygninger,
der er opført efter Lavenergiklasse 2015standard i henhold til Bygningsreglement
2010 - maks. 500 m2-beregningsareal.

-3.000,00
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Rabat ved større arealenheder end 500 m2beregningsareal, pr m2………………………

01-01-2014

-6,00

Varmebeholderrabat………………………..
Varmebeholderrabatten ydes ved tilslutning
af bygninger med varmtvandsbeholdere dog kun bygninger med maks. 500 m2-beregningsareal

-2.000,00

Energisparerabat…………………………..
Energisparerabatten ydes ved konvertering
fra olie/el til fjernvarme og inden for udmeldte "kampagneområder", hver af en varighed
op til 3 mdr. Konvertering skal ske senest
3 mdr. efter en konverteringskampagne er
afsluttet.

-3.000,00

Rabat ved tilslutning i forbindelse med ledningsarbejder og slidlagsarbejder - udbygning eller renovering ud for kundens
ejendom......................................................

-3.000,00

Betaling
- Kontant eller
- Over 8 kvartaler startende 2 kvartaler
efter tilslutning.
Investeringsbidraget kan maksimalt udgøre
følgende beløb pr. bolig:
- etageboliger og almene familieboliger:
9.000 kr.
- Ældreboliger: 7.200 kr.
- Ungdomsboliger: 3.600 kr.
Byggemodningsbidrag
Byggemodningsbidrag, 85% af Fjernvarmeforsyningens beregnede udgifter ved etablering af ledningsnet i det enkelte udstykningsområde................................................

Efter regning

Stikledningsbidrag
Ved rørdimensioner mindre end DN 25 mm
(pr. lb. m.)…………………………………….

650,00
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Ved rørdimensioner mellem DN 25 mm og
DN 40 mm (pr. lb.m.) ………………………
Ved rørdimensioner mellem DN 50 mm og
DN 80 mm betales pr. lb. m.:
DN 50 mm til DN 65 mm i ubefæstet areal..
DN 80 mm i ubefæstet areal………………..
Tillæg flisebelægning DN 25 - DN 80………
Tillæg asfaltbelægning DN 25 - DN 80 …….
Større dimensioner…………………………..

1.000,00
1.150,00
270,00
560,00
Efter regning

Sokkelgennemføring m.m. - (pr. stk.):
Mindre end DN 25 mm………………….…..
Mellem DN 25 mm og DN 40 mm…………
Mellem DN 50 mm og DN 65 mm…………
DN 80 mm…………………..………………

3.000,00
6.900,00
10.000,00
15.500,00

Rabat ved selvgravning, inkl. retablering....
Rabatten ydes, ved konvertering fra anden
opvarmning til fjernvarme og hvis hovedparten af ejendommens stikledninger kan
anlægges med flexrør - gælder kun for rørdimensioner mindre end DN 25 mm.

270,00

I særlige tilfælde kan merudgifter til stikledninger og hovedledninger forlanges betalt
efter regning, f.eks. i forbindelse med særlige miljøforhold, særligt vanskelige lægningsforhold, ærkæologiske undersøgelser
m.m.
Tilbagekøb
Kedeleffekt mindre end 0,05 MJ/s
- Tilbagekøb af kedel, inkl. brænder
(pr. stk)*...................................................
- Tilbagekøb af olietank (pr. stk.)* ...............
- Tilbagekøb af komplet kalorifereanlæg* ....
- Tilbagekøb af elradiatorer m.m.* ...............

-3.000,00
-1.000,00
-8.000,00
-9.000,00

Kedel-/eleffekt mellem 0,05 MJ/s og
0,25 MJ/s
- Tilbagekøb af kedel, inkl. brænder m.m.
eller elradiatorer m.m., fastlægges som
nyværdi korrigeret for alder ved liniær
afskrivning over 20 år, dog min. 10% af
nyværdien
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- Nyværdi, kedeleffekt 0,05 MJ/s *..............
- Nyværdi, kedeleffekt 0,24 MJ/s *..............
- For kedeleffekter mellem de angivne
beregnes prisen forholdsmæssigt
- Tillæg ved fueloliefyring 33%
Kedeleffekt større end eller lig
0,25 MJ/s
- Tilbagekøb af kedel, inkl. brænder m.m.
eller elradiatorer m.m., fastlægges som
nyværdi korrigeret for alder ved liniær afskrivning over 20 år, dog min. 10% af nyværdien
- Nyværdi, kedeleffekt 0,25 MJ/s *...............
- Nyværdi, kedeleffekt 3,00 MJ/s *...............
- Nyværdi, kedeleffekt 6,00 MJ/s *...............

-800.000,00
-1.400.000,00
-2.200.000,00

- For kedeleffekter mellem og over de angivne beregnes prisen forholdsmæssigt
- Tillæg ved fueloliefyring 33%
For anlæg større end 0,05 MJ/s må tilbagekøbsværdien maks. udgøre Fjernvarmeforsyningens dækningsbidrag ved salget til
kunden i 10 år.
Tilskud til energibesparelser
Udskiftning af varmtvandsanlæg*………….
Udskiftning af cirkulationspumpe til selvregulerende pumpe*……………………….
Ændring af veksleranlæg til direkte anlæg*.
Ombygning af et-strengsanlæg til tostrengsanlæg*………………………………

-500,00
-300,00
-500,00
-5.000,00

* Ved køb fra ikke-momsregistrerede beregnes ikke moms.
Serviceordning for varmeanlæg
Tilmeldingsgebyr pr. kunde

440,00

Servicegebyr pr. kunde pr. år.

295,00

7

Kr.

01-01-2014

-60.000,00
-220.000,00

takst

Takstoversigt
2014

Miljø- og Energiforvaltningen

2014

Senest godkendt
Dato

takst

Budgetteret
Dato

Kr.

01.22.03 Varmeforsyning
(fortsat)

01-01-2014

1.050,00

Nedtagning
Målernedtagning ved endeligt leveringsophør pr. måler................................................

380,00

Effektbegrænser
Motorventil og styreboks
- Under 0,25 MJ/s pr. år..............................
- 0,25 MJ/s til 1,0 MJ/s pr. år.......................

875,00
1.750,00

- 1,0 MJ/s til 1,8 MJ pr. år............................
- Over 1,8 MJ pr. år.....................................

2.100,00
Efter regning

Udlejning af anlæg til indbygning i
opvarmningsanlæg
- El-units eller oliekedel med brænder,
årlig leje, pr. stk. .......................................

600,00

- Olietank årlig leje, pr. stk. ........................
- Elvandvarmer/varmvandsbeholder,
årlig leje, pr. stk. .......................................

300,00
300,00

Impulsudstyr
- Abonnement for impulsudtag, pr. måler…

200,00

Målerdataudtag
Udtag af målerdata fra den elektroniske
fjernvarmemålers hukommelse, pr. måler..

1.050,00

Kørsel
Forgæves kørsel, pr. gang..........................

320,00

Fælles servicegebyrer mv.
Nedennævnte gebyrer opkræves på lige fod
med øvrige takster af Aalborg Forsyning,
Service A/S via de fælles afregningssystemer
Flytteopgørelse inkl. måleraflæsning,
pr. kontrakt...................................................

200,00
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Flytteopgørelse, pr. kontrakt........................

65,00

Serviceaflæsning (rekvirering af måleraflæser), pr. kontrakt......................................

35,00

Skønnet måleraflæsning, pr. kontrakt.........

65,00

Rykker for måleraflæsning, pr. kontrakt.

65,00

Forgæves kørsel (ved aftalt måleraflæserbesøg), pr. kontrakt......................................

200,00

Regningskopi, pr. faktura.............................

35,00

Faktureringsgebyr for a'contokunder, pr.
kontrakt pr. år...............................................

36,00

Rabat ved opkrævning via Betalingsservice
for a'contokunder, pr. kontrakt pr. år.............

-36,00

Betaling til Aalborg Forsyning, Service A/S
kan kun foretages via Betalingsservice og
indbetalingskort.
Betalingsgebyr for manuel modtagelse af
betaling, pr. gang. (Dvs. ved manuel overførsel til Aalborg Forsyning, Service' bankkonto)...........................................................

36,00

Rykkerskrivelse*).........................................
Inkassomeddelelse (rykker nr. 2)*).............
Lukkebesøg*)...............................................
Besøg af låsesmed.....................................

100,00
100,00
375,00
Efter regning

Genoplukning
Rekvireret mandag-torsdag kl. 8.00-15.00
og fredag kl. 8.00-12.00...............................
Rekvireret uden for ovenstående tider........

375,00
700,00

Inkassobesøg*).………………..……..….....
Betalingsaftale*).………………..……..……
Fogedforretning, udkørende (Dertil skal lægges de faktiske omkostninger til foged og
eventuel låsesmed)………………………….
Advokatbistand………………..……………

250,00
100,00

330,00
Efter regning

*) Gebyret er momsfritaget iht. Skatteministeriets udtalelse
fra 2004, UDT nr. 9353 af 02.07.2004

9

takst

Takstoversigt
2014

Miljø- og Energiforvaltningen

2014

Senest godkendt
Dato

takst

Budgetteret
Dato

Kr.

01.22.03 Varmeforsyning
(fortsat)

01-01-2014

Morarenter:
Beregnes iht. rentelovens bestemmelser,
Nationalbankens udlånsrente + 8 %, pr. 01.07.13
= 8,20 % p.a.

Anm.: Alle priser er ekskl. moms.
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