Albertslund Forsyning

Varmetakster gældende for 2022 (inkl. moms)
Takster
Salg af varme, pr. MWh
Salg af varme, pr. m³

446,33 kr.
7,79 kr.

Ved opgørelsen af salg af varme pr. m³ reduceres afregningen med en m³-faktor, som er unik for hver fjernvarmebruger og fastsat i
forhold til den afstand, man bor fra Albertslund Forsyning
Prisloft kr. MWh inkl. m³
707,68 kr.
Prisgulv kr. MWh inkl. m³
523,07 kr.
Ud fra MWh-forbruget beregnes hhv. et prisloft og et prisgulv. Hvis summen af de to beløb, hhv. salg af varme opgjort pr. MWh og
pr. m³, bliver større end prisloftet, skal brugeren betale et beløb svarende til prisloftet. Hvis summen bliver mindre end prisgulvet,
skal KUNDEN betale et beløb svarende til prisgulvet.

Målerafgift pr. år
Fast takst pr. m² opvarmet areal pr. år

270,42 kr.
15,98 kr.

Byggevarme afregnes som almindeligt forbrug

TAO (TilslutningAnlægsOvertagelse)
Private:
Variabel servicetakst pr. MWh
Fast takst pr. år
Erhverv:
Variabel servicetakst pr. MWh
Fast takst pr. år ved anlæg under 100kW
Fast takst pr. år ved anlæg over 100 kW – kontakt SELSKABET for pris

52,66 kr.
1.673,31 kr.
47,32 kr.
4.919,38 kr.

Bidrag ved byggemodning samt om- og tilbygning
Tilslutningsbidrag pr. m²

42,83 kr.

Ved nytilslutning, og ved udvidelse af det eksisterende opvarmede areal, betales et engangsbeløb for det nye opvarmede areal pr.
m²

Stikledningsbidrag
Alt ledningsarbejde i forbindelse med fraskæring og tilslutning af fjernvarmestik på privat grund afregnes efter faktiske udgifter.

Byggemodningsbidrag
Der bliver opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de
konkrete forhold i forbindelse med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre SELSKABETS faktiske omkostninger til
etablering af ledninger i udstykningsområdet.

Gebyr m.m.
Kontrol af forbrugsmåler

500,00 kr.

Hvis en KUNDE ønsker at få kontrolleret en forbrugsmåler ved akkrediteret prøvning, og prøvningsselskabet ikke vurderer, at
måleren er defekt, skal KUNDEN selv betale en takst på 500 kr. Hvis det efterfølgende viser sig, at forbrugsmåleren er defekt, skal
SELSKABET betale udgiften herfor.

Rykkergebyr ved 2. og 3. regning
Gebyr for lukning af varmen med foged

95,00 kr.

Fogedafgift inkl. faktiske omkostninger til befordring af foged, og evt. udgifter til låsesmed pålægges betalingsrestance.

Genåbning af varmen – almindelig genåbning

312,50 kr.

Genåbning af varmen - ved installation af stopbrik

562,50 kr.

Ved udtrædelse af fjernvarmen, og dermed ophør af kundeforhold. Se almindelig bestemmelse § 6.2
Der henvises I øvrigt til SELSKABETS Almindelige Bestemmelser og Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering,

