
Fjernvarmetakster pr. 1. januar 2019
Administrative gebyrer
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Ved manglende indbetaling Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms

Første og anden rykker, pr. stk. - hertil lægges 1 % af det skyldige beløb pr. påbegyndt måned 100,00 Momsfri

Lukning af varmemåler 400,00 Momsfri

Genåbning af varmemåler 400,00 500,00

Fremsendelse til foged + fogedgebyr 1.250,00 Momsfri

Ekstra gebyr for samboende ægtefæller i forbindelse med fogedsag 300,00 Momsfri

Fogedforretning 1.420,00 Momsfri

Henvendelse til ejer/lejer (rykker til ejer) 100,00 Momsfri

Øvrige gebyrer

Regningskopier pr. stk. 40,00 50,00

Bestilling af ændring af aconto el. årsopgørelse 64,00 80,00

Flytte- og slutopgørelse 64,00 80,00

Oplysninger til energirådgivere o.lign., pr. time 550,00 688,00

Gebyr for ejendomsforespørgsler, pr. installation 40,00 50,00

Gebyr for 6 årlige fakturaer 40,00 50,00

Gebyr for 12 årlige fakturaer 160,00 200,00

Indberetning af måleraflæsninger - Aflæs selv dine målere og indberet aflæsningerne online.

Gebyr ved manglende eller for sen aflæsning af årsopgørelse 68,00 85,00

Betalingsaftale
Gebyr for oprettelse af aftale - hertil lægges 1 % af det skyldige beløb pr. påbegyndt måned 100,00 Momsfri

Sikkerhedsstillelse
Sikkerhedsstillelse* 3. måneders aconto forbrug

TAKSTER

* AffaldVarme Aarhus stiller krav om sikkerhedsstillelse for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at fjernvarmeselskabet uden
denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til kunden.

Der vil altid ske en individuel bedømmelse af forbrugerens forhold, inden der stilles krav om sikkerhedsstillelse. Der vil kun blive stillet krav om sikker-
hedsstillelse, såfremt forbrugeren, umiddelbart inden kravet stilles, har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser 
af betalingsfristerne.

Sikkerhedsstillelsen kan gives i form af en indbetaling til AffaldVarme Aarhus eller ved at stille en bankgaranti på beløbets størrelse. Sikkerhedsstillelsen 
skal foreligge senest 30 dage fra udskriftsdatoen på rykkerskrivelse 1, der første gang oplyser om risikoen for afbrydelse af fjernvarmeforsyningen. 
Beløbsstørrelsen på den sikkerhed, der opkræves hos kunden, svarer til 3 måneders skønnet varmeforbrug for den pågældende ejendom eller lejemål. 
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