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Tilslutningsbidrag
Investeringsbidrag for fritliggende enfamiliehuse op til 400 m2 BBR-areal
Do - omlægning fra gas, oliefyr eller elvarme til fjernvarme
Kæde/rækkehuse
Lavenergihuse energiklasse 2015
Etageboliger og almene familieboliger
Ældreboliger
Ungdomsboliger
Erhvervsejendomme, institutioner og alle øvrige opvarmede arealer –
uanset anvendelse
pr. m2
I særlige tilfælde – og afhængig af bygningens anvendelse - kan betalingen reduceres

Kr. 18.000,00
Kr. 9.000,00
Kr. 12.000,00
Kr. 9.000,00
Kr. 9.000,00
Kr. 7.200,00
Kr. 3.600,00
Kr.

50,00

For ejendomme, der er klassificeret til lavenergiklasse 2015 i henhold til det til enhver tid gældende
bygningsreglement og hvor der ikke anvendes supplerende varmekilder gælder, at investeringsbidraget
reduceres med 50 %.

Stikledning og måler
Stikledning op til 15 m. – 28 mm. PEX
Varmemåler op til 3 m3/t.

Kr.
Kr.

7.000,00
2.500,00

Byggemodningsbidrag
Hos udstykker opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med rørlægning i nye udstykningsområder.
Byggemodningsbidraget dækker de faktiske omkostninger ved etablering af
hovedledninger i den pågældende udstykning.

Driftstariffer
Energibetaling

Pr. MWh (Mega Watt time)
Pr. kWh (Kilo Watt-time)

Kr. 225,00
Kr.
0,225

Motivationstarif
(Returtemperatur-tarif)

Pr. MWh og grad C. som den gennemsnitlige
returtemperatur er mindre end 30 grader C.

Minus Kr. 4,00
(betalingen reduceres)

(Tariffen er indført for at
reducere returtemperaturerne og tabene i
røranlæg)

Pr. MWh og grad C. som den gennemsnitlige
returtemperatur er større end 35 grader C

Kr. 4,00
(betalingen forøges)

Fast bidrag

Pr. m2 BBR-areal

Kr./år 23,00

Abonnementsbidrag

Pr. måler

Kr./år 550,00

Lækovervågning for
Pr. installation
Kr./år 280,00
vandinstallation
For ejendomme, der er klassificeret til lavenergiklasse 2015 i henhold til det til enhver tid gældende
bygningsreglement og hvor der ikke anvendes supplerende varmekilder gælder, at det faste
bidrag reduceres med 50 %.
En ejendoms etageareal fastsættes ud fra de tilgængelige oplysninger i
Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Rykkergebyr
Inkassomeddelelse
Lukkebesøg
Genoplukning

Pr. rykker (momsfri)
Pr. meddelelse (momsfri)
Pr. besøg i (momsfri)
Alm. arbejdstid

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

100,00
100,00
375,00
375,00

1

Gebyrer og renter
Rykkergebyr
Inkassomeddelelse
Lukkebesøg
Genoplukning
Betalingsordning
Fogedforretning
Aflæsningsbesøg
Flytteopgørelse-selvaflæsning
Flytteopgørelse-aflæsningsbesøg
Depositum
(sikkerhed for fremtidigt forbrug)

Pr. rykker (momsfri)
Pr. meddelelse (momsfri)
Pr. besøg i (momsfri)
Alm. arbejdstid
Momsfri
Udkørende
Pr. besøg

Kr. 100,00
Kr. 100,00
Kr. 375,00
Kr. 375,00
Kr. 100,00
Kr. 330,00
Kr. 270,00
Kr.
65,00
Kr. 270,00
Værket kan stille krav om depositum - sikkerhed for fremtidigt
forbrug - i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at værket
uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til
forbrugeren.
Der vil altid ske en individuel bedømmelse af forbrugerens
forhold, inden der stilles krav om depositum eller anden
sikkerhedsstillelse.
Der vil kun blive stillet krav om depositum, såfremt forbrugeren
har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne
væsentlige overskridelser af betalingsfrister.
Beløbsstørrelsen på depositum, der eventuelt opkræves hos
forbrugeren, svarer til 5 måneders skønnet varmeforbrug i det
pågældende lejemål/ejendom.

Renter: Nationalbankens udlånsrente + 7 %

Hvor intet er nævnt, er alle priser ekskl. moms
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