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Takstblad fra 1. januar 2022
excl. moms
kr.
590,00
500,00
20,00
20,00
15,00
10,00
6,00

moms incl. moms
147,50
737,50
125,00
625,00
5,00
25,00
5,00
25,00
3,75
18,75
2,50
12,50
1,50
7,50

Forbrugsafgift
pr. MWH
Abonnement
Fastafgift bolig
pr. m/2
Fastafgift erhverv gruppe 1
pr. m/2
Fastafgift erhverv gruppe 2
pr. m/2
Fastafgift erhverv gruppe 3
pr. m/2
Fastafgift erhverv gruppe 4
pr. m/2
Opdeling af erhverv se afsnit 5
25,00%
Stikledningsbidrag pr. meter for ledning op til 3/4 "
1.200,00
300,00
Stikledning over 3/4 " betales efter forskellen på rørpris tillagt de 1200 kr.
Derudover betales evt. miljøomkostninger
Tilslutningsbidrag pr. m/2
60,00
15,00
Tilslutningsbidrag ved eksisterende
ledningsnet med max 15 meters stikledning
6.800,00
1700
Dette gælder kun konvertering fra anden opvarmningsform
Konvertering til fjernvarme øst for Koldingvej, hvor der ikke
er udlagt fjernvarme
28.000,00 7.000,00
Eller der kan tegnes i abonnemt med 5 måneders binding
180,00
45,00
Gebyrer:
1. rykker
100,00
0,00
2. rykker/ Inkassobrev
150,00
37,50
Lukkegebyr
375,00
0,00
Åbningsgebyr
300,00
75,00
Flyttegebyr tillægges udflytteren
100,00
25,00
Betalingsordning/frivillig forlig
100,00
0,00

1.500,00

75
8.500,00

35.000,00
225,00
100,00
187,50
375,00
375,00
125,00
100,00

1. Byggemodning af nyt område.
1.1. Der betales byggemodningsbidrag af grundudstykkeren for gadeledninger, brønde,
ventiler m.m. og transmissionsledninger i udstykningsområdet.
1.2. Derudover betaler bygherren stikledningsbidrag pr. løbende meter på egen grund tillige
med tilslutningsbidrag pr. m/2 efter gældende takst.

2. Tilslutning af ny forbruger .
2.1. Forbrugeren betaler stikledningsbidrag pr. løbende meter på egen grund tillige med
tilslutningsbidrag pr. m/2 efter gældende takst.
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3. Opførelse af bygninger og tilbygningerpå eksisterende grund (nedbrydning +
ny bygning).
3.1. Bygherren betaler omkostninger efter regning for afbrydelse af eksisterende stikledning.
3.2. Bygherren betaler stikledningsbidrag pr. løbende meter på egen grund.
3.3. Bygherren betaler tilslutningsbidrag pr. m/2 efter gældende takst. fratrukket antal
nedrevne m/2.

4. Depositum
Værket kan stille krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der
er nærliggende risiko for, at værket uden denne sikkerhed vil lide tab ved forsat levering til
forbrugeren.
Der vil altid ske en individuel bedømmelse af forbrugerens forhold, inden der stilles krav om
depositum eller anden sikkerhedsstillelse. Og der vil kun blive stillet krav om depositum,
såfremt forbrugeren umiddelbart inden kravet stilles har haft et uregelmæssigt
betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne.
Beløbsstørrelsen på depositum, der eventuelt opkræves hos forbrugeren vil ligge i
størrelsesordenen svarende til 3 måneders skønnet varmeforbrug i det pågældende
lejemål/ejendom.

5. Opdeling af erhverv
Gruppe 1:
Pengeinstitutter
Læge, dyrlæge,
tandlægeklinikker mm.
Butikker og forretninger
Opvarmet til komfort
temperatur
Kontorer
Hoteller og restauranter
Kollegier
Skoler, børnehaver,
vuggestuer og fritidshjem
Biblioteker
Frisørsaloner

Væve- og systuer
Terapeuter
Gruppe 2
Biografer
Selskabs- og
forsamlingslokaler
Kirker
Butikker med lager uden
varme
Gruppe 3
Butikker med blomster
grønt og
Ferskt kød

Renserier
Lagerbygninger med
varme
Idrætshaller
Motionscenter
Værksteder med
tilhørende lager m.m

Gruppe 4
Depoter og lager.

Vurdering af, hvilken gruppe erhvervs m2 skal regnes ud fra, skal ses ud fra, hvor meget
systemet belastes med, i forhold til forbruget.
Gruppe 1: Arealer opvarmet til komfort temperatur hele tiden.
Gruppe 2: Arealer opvarmet til komfort temperatur mindre end 2 gange ugentlig.
Gruppe 3: Arealer opvarmet altid ved lav temperatur.
Gruppe 4: Arealer som kan holdes frostfri.

Vedtaget på bestyrelsesmøde, den 03. november 2021.
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