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Varmetakster (inkl. moms) 2020  
   
Salg af varme, pr. MWh 525,22 Kr. 
Salg af varme, pr. m³ 7,79 Kr. 
   
Prisloft kr. MWh inkl. m³ 798,48 Kr. 
Prisgulv kr. MWh inkl. m³ 603,71 Kr. 
   
Ved opgørelsen af salg af varme pr. m³ reduceres afregningen med en   
m³-faktor, som er unik for hver fjernvarmebruger og fastsat i forhold   
til den afstand, man bor fra Varmeværket.   
Ud fra MWh-forbruget beregnes hhv. et prisloft og et prisgulv.   
Hvis summen af de to beløb, hhv. salg af varme opgjort pr. MWh og   
opgjort pr. m³, bliver større end prisloftet, skal brugeren betale et   
beløb svarende til prisloftet.   
Hvis summen bliver mindre end prisgulvet, skal brugeren betale et   
beløb svarende til prisgulv.   
   
Målerafgift pr. år 283,62 Kr. 
Fast takst pr. m² 21,41 Kr. 
   
Kontrol af forbrugsmåler 500,00 Kr. 
   
Hvis en varmebruger ønsker at få kontrolleret en forbrugsmåler ved   
akkrediteret prøvning, og varmeforsyningen ikke vurderer, at måleren   
er defekt, så skal varmebrugeren selv betale en takst på 500 kr.   
Hvis det efterfølgende viser sig, at forbrugsmåleren var defekt, skal   
varmeforsyningen betale udgiften herfor.   
   
Tilslutningsafgift pr. m²  42,83 Kr. 
(kun ved nytilslutning)   
Alt ledningsarbejde på privat grund   
 er efter faktiske udgifter.   
   
Der bliver opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning.    
Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold   
 i forbindelse med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre    
Varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af ledninger i   
udstykningsområdet   
   
Gebyr ved genåbning af varmetilførsel:   
Almindelig genåbning 312,50 Kr. 
Genåbning ved installation af stopbrik 562,50 Kr. 
   
TAO (TilslutningAnlægsOvertagelse)   
   
Private:   
Variabel service pr. MWh 50,36 Kr. 
Fast serviceaftale 1.650,23 Kr. 
   
Erhverv under 100 kW   
Variabel service pr. MWh 45,25 Kr. 
Fast serviceaftale 4.935,50 Kr. 
   
Erhverv over 100 kW   
Variabel service pr. MWh 45,25 Kr. 
Fast serviceaftale - kontakt Varmeværket for pris.   


