
 

 

               
 

 

 
Varmepriser 2021 

Priser er gældende fra 01.01.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Forbrug 448,00 kr./MWh 44,80 øre/kWh 

+ moms 112,00 kr./MWh 11,20 øre/kWh 

Forbrug i alt 560,00 kr./MWh 56,00 øre/kWh 
   

Abonnement 400,00 kr. 

+ moms 100,00 kr. 

Abonnement i alt pr. år 500,00 kr. 

Fast afgift 

Fast afgift beregnes trinvis efter ejendommes areal.  
 

En ejendom på f.eks. 8.000 m² betaler 14,00 kr./m² inkl. moms for de første 5.000 m² og 
12,513 kr./m² inkl. moms for de sidste 3.000 m². 

 

Fast afgift bolig-/erhvervsareal 0 - 5.000 m² 11,200 kr./m² 

+ moms 2,800 kr./m² 

Fast afgift bolig/-erhvervsareal i alt pr. år 14,000 kr./m² 

  

Fast afgift bolig-/erhvervsareal 5.001 - 10.000 m² 10,010 kr./m² 

+ moms 2,503 kr./m² 

Fast afgift bolig/-erhvervsareal i alt pr. år 12,513 kr./m² 

  

Fast afgift bolig-/erhvervsareal 10.001 - 20.000 m² 9,484 kr./m² 

+ moms 2,371 kr./m² 

Fast afgift bolig/-erhvervsareal i alt pr. år 11,855 kr./m² 

  

Fast afgift bolig-/erhvervsareal fra 20.001 m² 8,958 kr./m² 

+ moms 2,240 kr./m² 

Fast afgift bolig/-erhvervsareal i alt pr. år 11,198 kr./m² 

 

 

Afkøling 

Betaling for utilstrækkelig afkøling pålægges ejeren af anlæg med dårlig afkøling 

som ikke efterkommer forsyningens henstilling om udbedring. 

Kubikmeter afgift dårlig afkøling 0,80 kr./m3 80 øre/m3 

+ moms 0,20 kr./m3 20 øre/m3 

Kubikmeter afgift dårlig afkøling i alt 1,00 kr./m3 100 øre/m3 

 



 

 

 

  

Tilslutningsbidrag for varme 2021 

Priser gældende fra 01.01.2021 

Investeringsbidrag Ekskl. moms Inkl. moms 

Investeringsbidrag 8.000,00 kr. 10.000,00 kr. 

Byggemodningsbidrag 
Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder.  
 
Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den  

enkelte byggemodning, og udgør de faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i 
udstykningsområdet. 

I udstykninger, hvor der er betalt byggemodningsbidrag, betales ikke investeringsbidrag. 
 

Anlægsbidrag Ekskl. moms Inkl. moms 

Pr. m² opvarmet bolig-/erhvervsareal iflg. BBR-register 30,00 kr. 37,50 kr. 

 
 

  

Etablering af stikledning Ekskl. moms Inkl. moms 

Pr. meter stikledning på egen grund mindre eller lig med DN25 

Pr. meter stikledning på egen grund over DN25 t.o.m. DN50 

800,00 kr. 

1.600,00 kr. 

1.000,00 kr. 

2.000,00 kr. 

 
 

For stikledningsdimensioner større end DN50 beregnes prisen i hvert enkelt tilfælde på baggrund af de 
faktiske omkostninger. 
 

Ændringer vedr. stikledning forårsaget af ejer, eksempelvis flytning af stikledning, betales af ejer efter 
faktiske omkostninger. 

 


