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Takstblad
Gældende for den 1/1 – 30/9 2022.
Der opkræves byggemodningsbidrag og stikledningsbidrag i forbindelse med
kommende nye udstykningsområder. Byggemodningsbidraget og
stikledningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den
enkelte byggemodning, og udgør fjernvarmeværkets faktiske omkostninger til
etablering af hovedledninger, fordelingsledninger og stikledninger.
Hovedledninger, fordelingsledninger & stikledninger skal være dobbeltrør (type: serie 3).
Samtlige førnævnte omkostninger erholdes af grundudstykkeren.
Storforbrugere, hvor der ikke opkræves byggemodningsbidrag, skal bygherre betale
samtlige omkostninger, der er forbundet med tilslutningen, herunder en varmemåler.
For Dyvelåsen II (Store Gryde) betales der et anlægsbidrag og et tilslutningsbidrag.
Anlægsbidraget (Byggemodningsbidrag): kr. 41.785,00
Tilslutningsafgift: kr. 35.504,96*
Varmemåler: kr. 1.150,00
Iøvrigt :
Varmemåler: kr. 1.150,00
Tilslutningsafgift for gamle områder: kr. 35.504,96*
Ved evt. ændring af stikledning som er foranlediget af ejeren, skal ejeren af
ejendommen betale samtlige omkostninger der er forbundet med ændringen.
Øvrige priser og betingelser: Alle nævnte priser er incl. moms.
A-contopriser:
Pris pr. MWh: kr. 542,25
Pris pr. rum M3 (Fastafgifter): kr. 16,43**
Pris pr. rum M3 (Fastafgifter) for huse der er opført efter bygningsreglementet (BR 2018).: kr. 8,22
Dokumentation for at bygningen overholder BR 2018 skal fremsendes. Gælder kun for ejendomme der er tilmeldt
ordningen inden den 1/7 2022.
*) Priserne reguleres efter byggeomkostningsindeks VVS-arbejde BYG4 som fra 4kvt.'20 er på 104,1*.
Basisåret er ændret til 2015=100.
**) Fastbidrag beregnes på grundlag af oplyst/opmålt rum m3 :
For parcelhuse :
Indtil 250 m3 stueetage og tagetage

x 1,0

Overskydende m3 stueetage og tagetage

x 0,5

Opvarmet rumfang i kælder, garage, udestue og udhus

x 0,3

som direkte eller indirekte kan opvarmes med fjernvarme.
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For storforbrugere :
Indtil 2.000 m3

x 1,0

Næste 2.000 m3 (2001-4000 m3)

x 0,8

Næste 2.000 m3 (4001-6000 m3)

x 0,6

Næste 6.000 m3 (6001-12.000 m3)

x 0,5

Overskydende m3 (over 12.000 m3)

x 0,4

Gebyrer m.m. (Smørum Kraftvarme anvender Forsyningstilsynets standardgebyrer):

•

Rykkerskrivelse: 100,00 kr. (momsfri)

•

Inkassomeddelelse: 100,00 kr. (momsfri)

•

Lukkebesøg: 375,00 kr. (momsfri)

•

Genoplukning inden for normal åbningstid: 468,75 kr.

•

Betalingsordning: 100,00 kr. (momsfri)

•

Fogedforretning, udkørende***: 412,50 kr.

•

Aflæsningsbesøg: 250,00 kr.

•

Flytteopgørelse ved selvaflæsning: 81,25 kr.

•

Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg: 337,50 kr.

•

Nedtagning af måler: 750,00 kr.

•

Genetablering af måler: 750,00 kr.

•

Ekstraordinær måleraflæsning med regning: 250,00 kr.

•

Udskrift af regningskopi: 43,75 kr.

•

Målerundersøgelse på stedet****: 418,75 kr.

•

Udbringning af måler: 206,25 kr.

•

Udkaldstarif udenfor normal arbejdstid:**** 2.150,00 kr.
Betalingsbetingelser for acontorater:
Det skønnede acontobeløb opdeles i 4 lige store acontorater som opkræves i marts, juni, september og november
måned. Forfald den 1. i måneden.
Depositum
Smørum Kraftvarme 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 3-6 måneders skønnet
varmeforbrug i det pågældende lejemål/ejendom.
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Der monteres skab på ydervæg ved boilerum til stikindføring ved nye tilslutninger samt ved renoveringer.
Vedtaget af Smørum Kraftvarmes bestyrelse den 11/10-2018
Venlig hilsen
Smørum Kraftvarme A.m.b.A.

***) Der er tale om værkets interne omkostninger i forbindelse med en udkørende fogedforretning. Herudover
pålægges faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed.
****) Skal måler sendes til verificering, pålægges faktiske omkostninger.
*****) Hvor fejlen kan henføres til kundens eget anlæg.

