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Tilslutningsbidrag.
Tilslutningsbidrag for bebyggelser beliggende ved det eksisterende forsyningsnet.
Tilslutningsbidrag består af investeringsbidrag og stikledningsbidrag.
Investeringsbidraget dækker en del af værkets investeringer i produktionsanlæg,
transmissionsanlæg og distributionsanlæg.
Investeringsbidrag består af følgende kategorier:
Parcelhus
Kæde og rækkehuse
Etageboliger
Institutioner
Erhverv
Stikledningsbidrag dækker omkostninger i forbindelse med etablering af
stikledningen afsluttet med hovedventiler ved / i ejendommen. Stikledningsbidraget
dækker for stikledninger op til 25 mm.

Byggemodningsbidrag.
Ved byggemodning/nyudstykninger kan der opkræves byggemodningsbidrag.
Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med
den enkelte udstykning, men vil maximalt udgøre varmeværkets faktiske
omkostninger til etablering af forsyningsledninger i udstykningsområdet.

Priser:
Investeringsbidrag.
Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
Parcelhus
Kæde og rækkehuse
Etageboliger
Institutioner
Erhverv < 1800m2
Erhverv > 1800m2

11.000,00
13.750,00
8.500,00
10.625,00
7.000,00
8.750,00
75,00
93,75
40,00
50,00
Efter forhandling Efter forhandling

pr. bolig
pr. bolig
pr. bolig
pr. m²
pr. m2
pr. m2

Stikledningsbidrag.

Stikledningsbidrag ≤ 25mm
Stikledningsbidrag ≥ 25mm

Kr. ekskl.
Kr. inkl.
moms
moms
9.000,00 11.250,00 pr. stikledning
Tilbud
Tilbud pr. stikledning
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Ekstra måler.
Såfremt en eksisterende ejendom ønskes opdelt på flere målere, opkræves
målergebyr.

Ekstra måler

Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
2.000,00
2.500,00 pr. måler

Fast bidrag.
Fast bidrag består af: Abonnementsbidrag og Fast bidrag.
Abonnementsbidrag
Fast bidrag bolig
Fast bidrag Institution
Fast bidrag erhverv <
1800m2
Fast bidrag erhverv >
1800m2

Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
1.300,00
1.625,00
15,00
18,75
15,00
18,75
15,00
18,75
Efter
forhandling

pr. forbruger
pr. m²
pr. m²
pr. m²

Efter pr. m²
forhandling

Antal m² opgøres ifølge BBR oplysninger
Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og
varmebehov, kan bestyrelsen – jf. vedtægternes § 3.6 – indgå særaftaler med hensyn
til tilslutning og varmelevering.

Forbrugs bidrag (Varmeforbrug og Afkølingstarif).
Varmeforbrug.
Varmeforbrug

Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
0,340
0,425 pr. kWh

Afkølingstarif.
Afkølingstariffen medfører et fradrag i varmeforbruget for de forbrugere der har en
god afkøling og et tillæg til varmeforbruget for de forbrugere der har en dårlig
afkøling.
Fradrag for god afkøling* 2% pr. grad over 35grader.
Tillæg for dårlig afkøling* 1% pr. grad under 30grader.
*Afkøling = Fremløbstemperatur - Returtemperatur
Afkølingen er en årsmiddel som beregnes udfra følgende formel:
Afkøling = (kWh x 0,86) / m3
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Gebyrer.
Rykkerskrivelse * momsfri
Inkassomeddelelse * momsfri
Lukkebesøg* momsfri
Genoplukning
Flytteopgørelse ved selvaflæsning
Rykker selvaflæsningskort
Aflæsningsbesøg
Manglende adresse oplysninger

Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
100,00
100,00
375,00
375,00
468,75
65,00
81,25
65,00
81,25
270,00
337,50
60,00
75,00

Øvrige gebyrer følger DFF´s vejledende standardgebyrer.
Renter beregnes efter gældende regler - dog minimum kr. 12,25 (inkl. Moms)
Værket kan stille krav om et depositum, som sikkerhed for fremtidig levering i
tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at værket uden denne sikkerhed vil lide
tab ved fortsat levering til forbrugeren.

Farsø Varmeværk a.m.b.a.
Johan Skjoldborgs Vej 12
9640 Farsø
Telefon 98 63 14 19
Telefax 98 63 28 19
www.farsoe-fjernvarme.dk
adm@farsoe-fjernvarme.dk
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