Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a.
Lillemark 25, 4990 Sakskøbing. Tlf. 54 70 47 39
E-mail: sax@fjernvarmeselskab.dk Hjemmeside www.fjernvarmeselskab.dk

TAKSTBLAD – 01/01 2021 – 30/4 2021
Sakskøbing og Våbensted
FASTAFGIFT:
Pr. m2 BBR areal, Sakskøbing & Våbensted

ex. moms
kr. 17,00

incl. moms
kr. 21,25

Pr. m2 BBR areal, Våbensted tillæg

kr. 20,00

kr. 25,00

FORBRUGSAFGIFT:
Pr. MWh, Sakskøbing og Våbensted

kr. 431,90

kr. 853,63

MÅLERLEJE:
Pr. måler pr. år, Sakskøbing og Våbensted

kr. 380,00

kr. 475,00

Betalingsbetingelser for aconto rater:

Det skønnede årsforbrug opdeles i 6 lige store aconto rater, der betales i ulige måneder, dog opkræves
januar måned i februar.
Dette takstblad omfatter de første 2 aconto rater dvs. Rate1 og Rate 2. Rate 1. inkl. årsafslutningen forfalder
til betaling den 1. februar. Rate 2. den 1 marts.
Der foretages ekstraordinær måleraflæsning ultimo april måned 2021. Der foretages ordinær måleraflæsning
primo januar 2022, den samlede årsopgørelse for hele året 2021 sendes ud med rate 1 i februar 2022.
Sidste rettidige indbetaling er den første i måneden.
Der tillægges morarenter ved for sen indbetaling jf. rentelovens bestemmelser.
Værket kan stille krav om depositum, som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er en nærliggende risiko for, at
værket uden denne sikkerhed, vil lide tab ved en fortsat levering til forbrugeren. Der vil altid ske en individuel bedømmelse af
forbrugerens forhold, inden der stilles krav om depositum eller anden form for sikkerhedsstillelse, og der vil kun blive stillet krav
om depositum, såfremt forbrugeren umiddelbart inden kravet stilles, har haft et uregel-mæssigt betalingsmønster, med gentagne
væsentlige overskridelser af betalingsfristerne. Beløbsstørrelsen på det depositum, der eventuelt opkræves hos forbrugeren, vil
ligge i størrelsesordenen svarende til 3-6 måneders skønnet varmeforbrug i det pågældende lejemål/ejendom.
Gebyrer: Ikke momspligtige
Rykkerskrivelser
kr. 100,00
Inkassomeddelelse
kr. 100,00
Lukkegebyr exl. opgravning kr. 375,00

Gebyrer: Momspligtige
Inkl. moms
Fogedforretning udkørende
kr. 412,50
Genåbning i normal arbejdstid
kr. 468,75
Flytteopgørelse med aflæsningsbesøg kr. 270,00
Flyttegebyr
kr.125,00

Betaling for manglende afkøling iht. "Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering" § 11.2

Afkøling af fjernvarmevandet:
Er den gennemsnitlige årlige afkøling mindre end 25 gr. C. betales et tillæg på 1 % pr. grad.
Såfremt den gennemsnitlige årlige afkøling er større end 35 gr. C., gives der 1 % rabat pr. grad
i MWH. prisen, dog max. 9 % i rabat.
En beviselig gennemsnitlig returtemperatur på 40 grader eller derunder udløser ligeledes en dispensation
for betaling af gebyr for manglende afkøling.
Byggemodningsbidrag:

Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder. Byggemodningsbidraget
størrelse kan maksimalt udgøre Værkets faste omkostninger til etablering af hovedledninger i
udstykningsområdet.
Byggemodningsbidraget betales inden etablering af hovedledningen.

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a.
Lillemark 25, 4990 Sakskøbing. Tlf. 54 70 47 39
E-mail: sax@fjernvarmeselskab.dk Hjemmeside www.fjernvarmeselskab.dk

TAKSTBLAD – 01/05 2021 – 31/12 2021
Sakskøbing og Våbensted
FASTAFGIFT:
Pr. m2 BBR areal, Sakskøbing & Våbensted

ex. moms
kr. 17,00

incl. moms
kr. 21,25

FORBRUGSAFGIFT:
Pr. MWh, Sakskøbing og Våbensted

kr. 682,90

kr. 853,63

MÅLERLEJE:
Pr. måler pr. år, Sakskøbing og Våbensted

kr. 380,00

kr. 475,00

Betalingsbetingelser for aconto rater:

Det skønnede årsforbrug opdeles i 6 lige store aconto rater, der betales i ulige måneder, dog opkræves
januar måned i februar.
Dette takstblad omfatter de sidste 4 aconto rater, dvs. Rate 3. den 1. maj, Rate 4. 1. juli, Rate 5. den 2
september og Rate 6. den 1. november 2021.
Der foretages ordinær måleraflæsning primo januar 2022, den samlede årsopgørelse for hele året 2021
sendes ud med rate 1 i februar 2022.
Sidste rettidige indbetaling er den første i måneden.
Der tillægges morarenter ved for sen indbetaling jf. rentelovens bestemmelser.
Værket kan stille krav om depositum, som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er en nærliggende risiko for, at
værket uden denne sikkerhed, vil lide tab ved en fortsat levering til forbrugeren. Der vil altid ske en individuel bedømmelse af
forbrugerens forhold, inden der stilles krav om depositum eller anden form for sikkerhedsstillelse, og der vil kun blive stillet krav
om depositum, såfremt forbrugeren umiddelbart inden kravet stilles, har haft et uregel-mæssigt betalingsmønster, med gentagne
væsentlige overskridelser af betalingsfristerne. Beløbsstørrelsen på det depositum, der eventuelt opkræves hos forbrugeren, vil
ligge i størrelsesordenen svarende til 3-6 måneders skønnet varmeforbrug i det pågældende lejemål/ejendom.
Gebyrer: Ikke momspligtige
Rykkerskrivelser
kr. 100,00
Inkassomeddelelse
kr. 100,00
Lukkegebyr exl. opgravning kr. 375,00

Gebyrer: Momspligtige
Inkl. moms
Fogedforretning udkørende
kr. 412,50
Genåbning i normal arbejdstid
kr. 468,75
Flytteopgørelse med aflæsningsbesøg kr. 270,00
Flyttegebyr
kr.125,00

Betaling for manglende afkøling iht. "Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering" § 11.2

Afkøling af fjernvarmevandet:
Er den gennemsnitlige årlige afkøling mindre end 25 gr. C. betales et tillæg på 1 % pr. grad.
Såfremt den gennemsnitlige årlige afkøling er større end 35 gr. C., gives der 1 % rabat pr. grad
i MWH. prisen, dog max. 9 % i rabat.
En beviselig gennemsnitlig returtemperatur på 40 grader eller derunder udløser ligeledes en dispensation
for betaling af gebyr for manglende afkøling.
Byggemodningsbidrag:

Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder. Byggemodningsbidraget
størrelse kan maksimalt udgøre Værkets faste omkostninger til etablering af hovedledninger i
udstykningsområdet.
Byggemodningsbidraget betales inden etablering af hovedledningen.

