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TAKSTBLAD 2022
Nedenstående priser og betingelser for levering af fjernvarme samt tilslutning til
Oksbøl Varmeværks fjernvarmenet er gældende fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022:

LEVERING AF FJERNVARME:
Faste bidrag:

Forbrugsbidrag:

Abonnement pr.
måler.
Effektbidrag:

Efter måler

pr. år
pr. m³ rum pr. år:
0 - 5.000 m³
5.000 - 10.000 m³
10.000 - 20.000 m³
Over 20.000 m³
pr. MWtime

uden moms

med moms

898 kr.

1.123 kr.

9,27
4,64
2,32
1,16
570

11,59
5,79
2,90
1,45
712,50

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Bidragene betales med et acontobeløb på 25% med forfald 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december
Acontobeløbet fastsættes af værket svarende til et forventet forbrug, der udregnes på grundlag af det
sidste års forbrug og temperaturforhold. For nye forbrugere anvendes normalforbruget for tilsvarende husstande
og boligstørrelser. Forskellen mellem det betalte acontobeløb og prisen for det målte forbrug udlignes, når året
er gået, ved nedsættelse eller forhøjelse af den første acontobetaling for næste varmeår.

Motivationstarif:

Et prisfradrag på det målte energiforbrug, på 1% pr. grad returtemperaturen er
lavere end den forventede returtemperatur ift. fremløbstemperaturen. Fradraget
kan maksimalt andrage 20%. Et pristillæg på det målte energiforbrug på 1% pr. grad
returtemperaturen er højere end den forventede returtemperatur ift.
fremløbstemperaturen. Tillægget kan maksimalt andrage 20 %. Afregning af
pristillæg/-fradrag foretages iht. nedenstående tabel. Heraf fremgår den forventede
returtemperatur ift. fremløbstemperatur, målt hos forbruger:

Afregning af pristillæg/fradrag afregnes på årsopgørelse eller ved flytning

TILSLUTNING TIL FJERNVARMENETTET:
Tilslutningsbidrag:

Investeringsbidrag for

uden moms

med moms

- Fritliggende enfamiliehus
15.000 kr.
18.750 kr.
- Kæde-/rækkehus
10.000 kr.
12.500 kr.
- Etage-/almennyttig bolig
7.500 kr.
9.375 kr.
- Ældrebolig
6.000 kr.
7.500 kr.
- Ungdomsbolig
3.000 kr.
3.750 kr.
Erhvervs-/industriejendom fastsættes i hvert enkelt tilfælde efter karakter,
størrelse og anvendelse.
Stikledningsbidrag kan bestå af betaling for
- anboring af hovedledning
1.900 kr.
- indføring i bygning
1.500 kr.
- etablering på privat grund pr. m
650 kr.
Alle tilslutningsbidrag skal være indbetalt, inden levering af fjernvarme påbegyndes.
Indtil d. 31-12-2022 køres der kampagne på gratis tilslutning med op til 10 meter stikledning,
i Oksbøl Varmeværks forsyningsområde pr. 31-12-2021. Gælder ikke erhverv.
Vend

2.375 kr.
1.875 kr.
813 kr.

BYGGEMODNINGSBIDRAG:
Alle omkostninger ved etablering af gadeledninger i udstykninger betales af
grundudstykkeren efter regning.

GEBYRER:

Gebyr for rykkerbrev:

100,00 kr.

Gebyr for betalingsaftale

100,00 kr.
65,00 kr.

81,25 kr.

750,00 kr.

843,75 kr.

Gebyr for flytteopgørelse
Gebyr for lukning og åbning:

Ved manglende betaling tilsendes påmindelse i form af indtil 2 rykkerbreve. Udebliver betalingen fortsat,
afbrydes varmeforsyningen med en uges varsel. Eventuelle ekstra omkostninger herved betales efter regning.
Skader på bygning, installationer, indbo m.v., som skyldes, at varmeforsyningen er afbrudt på grund af manglende betaling, er varmeværket uvedkommende.

BESTYRELSEN

