
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Stikledning 

Tilslutningen sker gennem et boret hul. Tilslutning foretages altid fra korteste vej fra det 

aftalte tilslutningspunkt på huset til fjernvarmehovedledningen. Endelig placering af 

stikledningen aftales med en af vores medarbejdere ved et besøg på adressen, hvor 

stikledningslængden måles. NFS kontakter husejerne direkte. 

Retablering 

Efter opgravningen sørger NFS for retablering af udendørs arealer.  Afsluttende fejning, 

rengøring, rivning, fjernelse af gasinstallationen og udbedring efter denne påhviler 
kunden. 

 
Boligareal og fast afgift 

Ved fremtidige tilbygninger, betales den til enhver tid gældende takst for ”anlægsbidrag”. 

Eventuelt opvarmede garager, kældre og udhuse medregnes ikke. 

 

 
Erhverv 

Bygninger til erhverv er også omfattet af muligheden for fjernvarme. Det i BBR 

registrerede opvarmede erhvervsareal på tilslutningstidspunktet, er gældende for 

tilslutning. Ved fremtidige ændringer betales den til enhver tid gældende takst for 

”anlægsbidrag”. 

 
Afbrydelse af gasforsyning 

Kundeforholdet med gasselskabet skal man selv opsige. Betaling sker til gasselskabet. 
Omkostningen kan ofte dækkes ved at søge tilskud gennem ”Afkoblingsordningen” se: 

https://ens.dk/service/tilskuds-stoetteordninger/afkoblingsordningen. Login på ”Mit Evida” 
og afmeld: https://evida.dk/kundeservice/log-ind-pa-mit-evida/ 

 

Tidsgrænse 

Aftalen om fjernvarmetilslutning skal ske inden der er gravet forbi ejendommen. Arbejdet 

går i gang når der er opnået minimum 60% bindende tilsagn i projektområdet. 

 

Betalingsbetingelser 

Faktura fremsendes før etablering af stikledning til ejendommen og først når NFS har 

modtaget bindende tilsagn om tilslutning fra minimum 60%.  Fakturaen skal betales, før 

stikledningen kan etableres.  

 

Generelt 

Pris under projektet (inden vi har gravet forbi) for ejendomme fra 130 til 334 m2 og maks. 20 
m. stikledning fra offentlig vej. Øvrige efter konkret udregning. 

Pris 34.500 kr. plus 2.750 kr./år i 10 år. Ved samlet betaling 62.000 kr. én gang. 

Almindelige og Tekniske bestemmelser for fjernvarme, er gældende. Disse kan findes 

på vores hjemmeside: www.nfs.as 

Kontakt 

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at ringe til 

os på tlf.: 6331 5000, eller sende en mail på: nfs@nfs.as 

Tilslutning til fjernvarme 
Forudsætninger for tilslutning for ejendomme i Ørbæk og Refsvindinge. 

 

 

https://ens.dk/service/tilskuds-stoetteordninger/afkoblingsordningen
https://evida.dk/kundeservice/log-ind-pa-mit-evida/
http://www.nfs.as/

	Stikledning
	Retablering
	Boligareal og fast afgift
	Erhverv
	Afbrydelse af gasforsyning
	Tidsgrænse
	Betalingsbetingelser
	Generelt
	Pris under projektet (inden vi har gravet forbi) for ejendomme fra 130 til 334 m2 og maks. 20 m. stikledning fra offentlig vej. Øvrige efter konkret udregning.
	Pris 34.500 kr. plus 2.750 kr./år i 10 år. Ved samlet betaling 62.000 kr. én gang.
	Kontakt

