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Takster

Privatkunder (inkl. moms) ved Aalborg Bygas A/S
September 2022
BYGASPRISER
Bygas – Forbrug til og med 200 m3/år
Abonnement
Forbrug – pris pr. m3 bygas
Forbrug – tillæg for ”Grøn Gas” pr. m3 (tilvalg)

1.218,75 kr.
23,69 kr.
0,75 kr.

Bygas – Forbrug over 200 m3/år
Abonnement
Forbrug – pris pr. m3 bygas
Forbrug – tillæg for ”Grøn Gas” pr. m3 (tilvalg)

1.718,75 kr.
21,19 kr.
0,75 kr.

Flaskegas – Forbrug til og med 200 m3/år
Abonnement
Forbrug – pris pr. m3 omregnet til bygas

1.218,75 kr.
23,73 kr.

Mulighed for Fast Pris for kunder, der kun har komfur (”kogekunder”)
Fast Pris

1.250,00 kr.

Taksten gælder alene efter ejendomsejers ønske for installationer i nye eller renoverede ejendomme,
hvor der kun er installeret et enkelt komfur.

Aalborg Forsyning
Stigsborg Brygge 5
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Sådan er taksterne sammensat - Bygas
Abonnement:
Bygas – Forbrug til og med 200 m3/år
Abonnement
Moms
I alt

975,00 kr.
243,75 kr.
1.218,75 kr.

Bygas – Forbrug over 200 m3/år
Abonnement
Moms
I alt

1.375,00 kr.
343,75 kr.
1.718,75 kr.

Fast pris for ”kogekunder”
Fast Pris inkl. Afgifter
Moms
I alt

1.000,00 kr.
250,00 kr.
1.250,00 kr.

Gasforbrug - Bygas:
Bygas – Forbrug til og med 200 m3/år
Salgstakst pr. m3
Energiafgift pr. m3
CO2-afgift pr. m3
NOx-afgift pr. m3
Moms
I alt

17,50 kr.
1,2492 kr.
0,2027 kr.
0,0040 kr.
4,7390 kr.
23,6949 kr.

Bygas – Forbrug over 200 m3/år
Salgstakst pr. m3
Energiafgift pr. m3
CO2-afgift pr. m3
NOx-afgift pr. m3
I alt
Moms
I alt

15,50 kr.
1,2492 kr.
0,2027 kr.
0,0040 kr.
16,9559 kr.
4,2390 kr.
21,1949 kr.

Al bygas leveres og afregnes med en nedre brændværdi på 19,820 MJ/m3, der er den faktiske brændværdi for bygas.
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Sådan er taksterne sammensat - Flaskegas
Abonnement:
Flaskegas – Forbrug til og med 200 m3/år
Abonnement
Moms
I alt

975,00 kr.
243,75 kr.
1.218,75 kr.

Gasforbrug – Flaskegas (mængde omregnet til bygas):
Salgstakst pr. m3
Energiafgift pr. m3
CO2-afgift pr. m3
NOx-afgift pr. m3
Moms
I alt

17,50 kr.
1,2523 kr.
0,2311 kr.
0,0039 kr.
4,7468 kr.
23,7341 kr.

Al flaskegas leveres og afregnes omregnet til bygas med en nedre brændværdi på 19,820 MJ/m3, der er den faktiske
brændværdi for bygas.

Øvrige ydelser
Afprøvning
Målerafprøvning ved fejlvisning mindre end 5 %:
- Størrelse G4
- Øvrige størrelser betales efter regning

750,00 kr.
-- kr.

Ophør
Målerafmelding ved endeligt leveringsophør

750,00 kr.

Afbrydelse af stik
Permanent afbrydelse af stikledninger mv. ved endeligt leveringsophør

8.625,00 kr.

Bortkommen måler
Genanskaffelse af bortkommen måler forårsaget af kunden

1.343,75 kr.

Forgæves kørsel
Forgæves kørsel (pr. gang) på baggrund af manglende aflysning fra kunden

406,25 kr.
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Tilslutning
Tilslutning er gratis
Stikledning etableres indtil 5 meter fra skel uden omkostning for kunden.
Meromkostning ved længere stikledning betales af kunden.
Etablering af stikledning sker altid efter aftale om placering, tidspunkt for etablering mv.
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