Bramming Fjernvarme a.m.b.a.

Prisblad pr. 1. januar 2021
0,3875 kr./kWh – 387,50 kr./MWh
1 % af variabel betaling pr. grad C
1 % af variabel betaling pr. grad C

Forbrugsbidrag:
Tillæg v/returtemperatur over 30 grader C
Fradrag v/returtemperatur under 30 grader C
Fastbidrag:
Boligareal iflg. BBR
Erhvervsareal iflg. BBR

33,75 kr. pr. m2
33,75 kr. pr. m2 eller
0,375 kr. pr. watt

Gebyr:
Gebyr v/rykkerbrev opkræves ved efterfølgende rate
Gebyr v/inkassobrev opkræves ved efterfølgende rate
Gebyr v/betalingsaftale opkræves ved aftale
Gebyr v/lukkebesøg opkræves ved lukning
Gebyr v/genoplukning opkræves ved genoplukning
Gebyr v/ejerskifte
Papirkopi af årsopgørelse opkræves ved opgørelse
Renter

100,00 kr. – momsfri
100,00 kr. – momsfri
100,00 kr. – momsfri
375,00 kr. – momsfri
468,75 kr.
156,25 kr.
43,75 kr.
Diskontoen + 8 %

Depositum:
Der opkræves depositum ved gentagne manglende betalinger

5 måneders budgetteret betaling

Byggemodningsbidrag nye udstykninger:
Énfamiliehuse
Etageboliger

18.000,00 kr.
9.000,00 kr.

Tilslutningsbidrag:
Énfamiliehuse indtil 250 m2
Etageboliger og erhverv med individuel måler indtil 250 m²
Etageboliger og erhverv m/fællesmåler indtil 250 m²
Erhvervs-/industriejendomme, beboelse over 250 m2

22.500,00 kr.
15.000,00 kr.
11.250,00 kr.
150,00 kr. pr. m2 etageareal

I erhverv kan betales efter watt
Tilsluttet effekt under 50.000 watt *
Tilsluttet effekt fra 50.001 – 100.000 watt
Tilsluttet effekt over 100.000 watt

1,80 kr.
1,50 kr.
1,20 kr.

I blandet bolig/erhverv kan vælges:
- Pr. m² for bolig og pr. m² for erhvervsdelen.
- Pr. m² for bolig og watt for erhvervsdelen.
* dog minimum 15.000,00 kr. med individuel måler.
Stikledningsbidrag:
Stikledning indtil 25 mm rør
Stikledning indtil 25 mm rør over 15 m
Stikledning over 25 mm rør kun erhverv

1.900,00 kr./m, mindst 28.500,00 kr.
1.600,00 kr./m
efter regning, mindst 28.500,00 kr.

Alle priser er inkl. moms.
Bramming Fjernvarme a.m.b.a. . Grønningen 7 . 6740 Bramming . CVR 63 44 63 19
www.brammingfjernvarme.dk . post@brammingfjernvarme.dk
Kontortid: Mandag til fredag kl. 9.00 - 12.00 . Tlf. 75 17 32 73

