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Priserne er gældende fra den 01-07-19 til den 30-06-20 

1. Tilslutningsafgifter  

A: Nybyggeri 

  

  

  

 

B: Eksisterende: 

Hver ejendom med et selvstændigt vandur 
indbetaler en tilslutningsafgift på kr. 15.000,-  

Bygninger indenfor forsyningsområdet, jfr. 
kommunal varmeplan:  

Hver ejendom med et selvstændigt vandur 
indbetaler en tilslutningsafgift på kr. 35.000,-.  

2. Forsynings- og stikledninger  

 Stikledninger betales med (til og med 28 mm 
PEX): 

Fra 0 - 10 m dobbeltledning kr. 1.200,- pr. 
meter, dog min kr. 12.000,-. 

Fra 10 meter og opefter betales med kr. 
750,- pr m. 

I stikledninger er tillige en energimåler inklu-
deret. 

Stikledninger betales fra bagkant af for-
tov/skel til hovedhaner i manøvrerum. 

Det forudsættes, at husejer selv sørger for 
opgravning, dækning af fjernvarmerør med 
rent sand uden sten, retablering af egen 
grund, samt laver gennemføring til manøvre-
rum og i øvrigt retablerer. 

 

B: Byggemodning: For nybyggeri, hvor fjernvarmenettet ikke er 
ført frem til grundstykket, betaler bygher-
ren/grundudstykkeren foruden stikledning (2 
a) tillige udgifterne ved fjernvarmenettets 
fremføring til grundstykket. 
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3. Faste udgifter  

A: Hver ejendoms bruttoareal hentes via BBR 
oplysning. 

Bidrag for fast afgift er inddelt i følgende pri-
ser: 

Fra 0 – 100 m2 betales med kr. 25.- 

Fra 100 m2 og opefter betales med kr. 13.- 

Dog: Erhvervsejendomme (udelukkende er-
hvervslokaler over 1000 arealmeter) betales 
med kr. 15,00 pr. arealmeter. 
 

B: Hver ejendom med selvstændig energimåler 
betaler i abonnement kr. 400,- 

4. Variable afgifter:  

A: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Incitamentstarif: 
A: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hver ejendom afregner forbrugt varme efter 
energimåler.  

Der betales pr. kWh kr. 0,54 ved afkøling på 
35 oC.  

Alle priser i overstående stående er ekskl. 
Moms 

 

Ved fremløbstemperatur over 65 grader c: 

For hver 1 grad c returtemperaturen er under 30 
grade c, fratrækkes 2,50 % af det samlet forbrug. 

For hver 1 grad c returtemperaturen er over 37 
grader c tillægges 2,50 % af det samlet forbrug. 

Ved fremløbstemperatur under 65 grader c: 

Grænserne for fradrag og tillæg bliver ½ grad c 
højere for hver 1 grad c fremløbstemperaturen 

falder. 
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6. Gebyrer (* I hht. Energitilsynets standardgebyrer)  

Rykkerskrivelse*                  (momsfrit)         kr.   100          

Inkassomeddelelse*            (momsfrit)         kr.    100 

Lukkebesøg*                       (momsfrit)         kr.    400 

Genoplukning (i normal arbejdstid)                         Kr.    400 

Betalingsaftale*                   (momsfrit)        Kr.    100 

Fogedforretning, udkørende* (1)                 Kr.    350 

Måleraflæsning ved flytning                        kr.     200 

Udskrift regnings kopi*                                Kr.      35  

         

Alle priser er ekskl. Moms. På de momsfrie gebyr 
henvises til Dansk fjernvarmes cirkulære nr 2391/05, 
2353/04 & 2302/03 som nærmere redegør herfor.  

 

(1) Der er tale om værkets interne omkostninger i 
forbindelse med en ud kørende fogedforretning. Her-
udover pålægges faktiske omkostninger til foged og 
evt. låsesmed. 

 

 

  

7. Varmeopkrævninger  

Varmebidraget opkræves i 4 lige store rater, 
den 1 Bankdag i følgende måneder:          
August – Oktober – Januar – April.  

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til toppen 
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