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Takstblad 1-1-2017 til 30-6-2017

2016-11-15

Gældende fra 01-01-2017 til 30-6-2017
Beløbene er inklusiv moms hvis ikke andet er angivet.
Fast Bidrag (Abonnementsbidrag):
Areal Bidrag for boliger:
Areal Bidrag for industrilokaler (lager mv.):
Arealer opgøres i flg. BBR register.
Varmeforbrug:

1.000,00 kr. pr. år
30,00 kr. pr. m2
18,75 kr. pr. m2
55,00 kr. pr. GJ.

Betaling opkræves i 1 rate baseret på forventet halvårsforbrug. *)
Betalingstermin: 15. april 2017.
Forfaldsdato: d. 7. i efterfølgende måned. Årsafregning udsendes 15. juli.
Der betales via tilmelding til betalingsservice.
Tilslutningsbidrag består af:
Investeringsbidrag:
5.000 kr.
Stikledningsbidrag:
Faktiske omkostninger eller efter særlig aftale med bestyrelsen.
I varmeåret 2016/17 gælder dog et særligt kampagnetilbud:
I forbindelse med etablering af fjernvarme til ejendommen opkræves kunden ikke tilslutningsbidrag og
betaling af stikledning indtil 30.000 kr. betales af SFA.

Husinstallation:
Nyudstykninger:
Afpropning:

Betales af forbrugeren
Udstykkeren betaler for fremføring af fjernvarmeledninger.
Pris inkl. målernedtagning, fysisk afpropning og gravearbejde: 10.000 kr.
Herudover erlægges et depositum på kr. 10.000 til retablering af overflader
og øvrige uforudsete udgifter.

Standardgebyrer inkl. moms (gældende for 2016/17):
Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. anvender de af Energitilsynet godkendte standardgebyrer.
Rykkerskrivelse
100 kr. (momsfri)
Inkassomeddelelse
100 kr. (momsfri)
Inkasso-/Lukkebesøg
375 kr. (momsfri)
Genåbning inden for normal åbningstid 470 kr.
Betalingsordning
100 kr. (momsfri)
Fogedforretning, udkørende **)
415 kr.
Selvaflæsningskort, rykker
80 kr.
Aflæsningsbesøg
340 kr.
Flytteopgørelse ved selvaflæsning
80 kr.
Nedtagning af måler
750 kr.
Genetablering af måler
750 kr.
Ekstraord. måleraflæsning m. regning 250 kr.
Udskrift af regningskopi
45 kr.
Målerundersøgelse på stedet
420 kr.
Udbringning af måler
210 kr.
Timepris for ekstraordinær SFA service 435 kr.
*) Forventet årsforbrug er sidste års forbrug omregnet til et ”normalår” baseret på antal graddage for de
sidste10år.
**) Dertil skal lægges de faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed. Der henvises til
lovbekendtgørelse nr. 936 af 8. september 2006 om retsafgifter med eventuelle senere ændringer, afsnit II:
Afgifter for foged- og auktionsforretninger.
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