Fjernvarmetakster pr. 1. januar 2020

TAKSTER

Tilslutningsbidrag
For alle boligkategorier forudsættes tilslutninger etableret med eget stik med mulighed for aflukning og selvstændig varmemåler for
direkte afregning med AffaldVarme Aarhus.		

Byggemodninger og udstykninger
Her gælder særlige regler. De omfatter Overordnet byggemodningsbidrag, også kaldet Hvilende byggemodningsdbidrag.
Dertil kommer Byggemodningsbidrag, Stikledningsbidrag og Investeringsbidrag.
Kontakt AffaldVarme Aarhus på 89 40 15 00 eller se pkt. 3 i Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering på www.affaldvarme.dk/bestemmelser.

Investeringsbidrag - byggeri til og med BR 10

Kr. ekskl. moms

Fritliggende enfamiliehuse

Kr. inkl. moms

14.900,00

18.625,00

Kæde-/rækkehuse - pr. bolig

9.990,00

12.487,50

Familiebolig i etagebyggeri (lejlighed)

7.450,00

9.312,50

Ældrebolig opført efter lov om almene boliger m.v. LBK nr. 1103

5.960,00

7.450,00

Ungdomsbolig opført efter lov om almene boliger m.v. eller ungdomsboligloven. Lov nr. 1089

2.980,00

3.725,00

14.900,00

18.625,00

2.000,00

2.500,00

Fritliggende enfamiliehuse

7.450,00

9.312,50

Kæde-/rækkehuse - pr. bolig

4.995,00

6.243,75

Familiebolig i etagebyggeri (lejlighed)

3.725,00

4.656,25

Ældrebolig opført efter lov om almene boliger m.v. LBK nr. 1103

2.980,00

3.725,00

Ungdomsbolig opført efter lov om almene boliger m.v. eller ungdomsboligloven. Lov nr. 1089

1.490,00

1.862,50

Erhvervs-/industri-/boligejendomme, institutioner m.v.

7.450,00

9.312,50

Rabat ved tilslutning samtidig med renovering af hovedledning

2.000,00

2.500,00

Erhvervs-/industri-/boligejendomme, institutioner m.v.
Rabat ved tilslutning samtidig med renovering af hovedledning

Investeringsbidrag - BR 18, BR 15 og BR 10 lavenergiklasse 2015/2020 ved lavenergi

I bestemte områder kan andre takster for investeringsbidrag end de ovennævnte være gældende. Nærmere oplysninger gives ved henvendelse.

Rabat på investeringsbidrag
Huse/bygninger bygget efter BR 15 får 50% rabat på investeringsbidraget. Huse/bygninger bygget efter januar 2011 efter BR 10,
som Lavenergiklasse 2015/2020 kan få 50% rabat på investeringsbidraget.		
Hvordan får man rabat?
For huse/bygninger bygget efter BR 10 som Lavenergiklasse 2015/2020 skal der søges rabat.
Indsend en ansøgning med navn og adresse til varmesalg@aarhus.dk og vedlæg følgende dokumentation:
Energirammeberegning BE 2010 og kopi af byggetilladelse.

Stikledningsbidrag pr. meter, på egen grund

830,00

1.037,50

Stikledningsbidrag pr. meter, hvis ejeren selv graver og tildækker kanalen

680,00

850,00

De nævnte bidrag for stikledninger er gældende for fleksible alupex-stikledninger. Til større ejendomme eller til ejendomme med større varme behov
beregnes stikledningsbidraget separat.
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