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Takstblad 
  

Andelskapital   Ekskl. Moms  Inkl. moms 

Andelskapital    100 kr  125 kr 

 

Tilslutning   Ekskl. moms   Inkl. moms 

Tilslutningspris – se note 1 på side 4  27.700 kr  34.625 kr 
 
 
Ejendomme på over 250 m2 får en konkret vurdering af varmebehov og tilslutningspris, se også bilag 
 
Tilslutningsprisen indeholder 20 meter stikledning, målt fra skel. 
For yderligere meter stikledning, udover 20 meter    1.000 kr pr meter    1.250 kr pr m 
   
Administrationsomkostningen ved tilmelding        200 kr       250 kr 
 
Kontrakten er gældende fra den dato fjernvarmeselskabet på sin konto har modtaget 
administrationsomkostningen.  
Se note 2 side 4 
 
 
Eksempel på en betaling af tilslutning ved et parcelhus 
Andelskapital        125 kr 
Administrationsomkostninger      250 kr 
Tilslutningspris  34.625 kr 
   35.000 kr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årlig varmepris 
Betaling for fjernvarme består af følgende dele: 

1. Forbrugsafhængigt bidrag: 
 Ex moms Inkl. moms 
Variable bidrag: 420,00 kr./MWh 525,00 kr./MWh 

 
 
  
2. Fast bidrag, uafhængigt af forbrug: 
Fast bidrag betales i form af en begrænsning på den vandmængde, der er aftalt forsynet gennem det pågældende stik. 
(Ved flere stik på ejendommen, beregnes fast bidrag for hvert stik). 
For en gennemsnitsbygning kan regnes med et behov for 0,7 til 1,0 l/time/m2 opvarmet areal. Begrænsningen kan 
ændres én gang årligt gældende for den kommende års afregning. Ændringen faktureres med 500.00 kr. (625,00) pr 
gang. 

0 - 1000 liter/time      30.00 kr./l/time      37,50 kr./l/time 
1.001 – 5.000 liter/time      26.00 kr./l/time      32,50 kr./l/time 
Over 5.000 liter/time-      20.00 kr./l/time      25.00 kr./l/time 
Mindste bidrag 50 liter/time 1.500.00 kr.l/time 1.875.00 kr. l/time 

 
 

Provisioner til Svendborg Kommune – opkræves som en del af den faste afgift 
3% provision til Svendborg 
Kommune for garantistillelse 

   868,00 kr 1.085.00 kr 

1% provision til Svendborg 
Kommune for garantistillelse 

1.396.00 kr 1.745.00 kr 

 
 

Forbrugsuafhængigt bidrag 
Abonnement 1.000,00 kr. pr. måler 1.250,00 kr. pr. måler 

 
 
 

Eksempel for standard parcelhus (130m2) 
Abonnement     1.000,00 kr. 
Fast bidrag = 130 liter/time á 30.00 kr        3.600.00 kr 
Varmeforbrug = 16.720 kWh x 0,42 kr      7.022.40 kr 
 
Varmeudgift i alt før moms    11.622.40 kr 
Varmeudgift i alt inkl. moms   14.528,00 kr 

 
 
 

Eksempel for storforbruger 
Eksempel for en storforbruger hvor behov for vandmængden er sat til 1500 l/time. (1000 - 2000 m2 opvarmet areal) 

Abonnement    1.000.00 kr 
Fast Bidrag 1000 liter/time á 30 kr/t/h 

  500 liter/time a 26 kr/l/h 
30.000.00 kr 
13.000.00 kr 

 
 43.000.00 kr 

Energiforbrug - Variabel 90.000 kWh a 0,42 kr  37.800.00 kr 
 
I alt før moms   81.800.00 kr 
I alt inkl. moms 102.250.00 kr 

 
 
 

 



Gebyrer      Ekskl. moms Inkl. moms 
Rykkerskrivelse ved manglende betaling   momsfrit 100 kr.  100,00 kr. 
Inkassomeddelelse    momsfrit 100 kr.  100,00 kr.  

Lukke- og åbnegebyr på grund af manglende betaling:  
Ved lukning: Skal betales inden åbning kan foretages.  momsfrit  375 kr.  375,00 kr. 
Ved åbning: Skal betales inden åbning kan foretages.   375 kr.  468,75 kr. 
Fogedforretning, udkørende     330 kr.  412,50 kr.  
 
Selvaflæsningskort, rykker     65 kr.  81,25 kr. 
Aflæsningsbesøg     270 kr.  337,50 kr.  
Indregnes i årsopgørelse.  
 
Flytteopgørelse ved selvaflæsning (fjernaflæsning)   65 kr.  81,25 kr. 
Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg    270 kr.  337,50 kr.  
Betales af fraflyttende ejer eller lejer. Indregnes i flytteafregning.  
 
Nedtagning af måler     600 kr.  750,00 kr. 
Genetablering af måler     600 kr.  750,00 kr. 
Ekstraordinær måleraflæsning med regning   200 kr.  250,00 kr. 
Målerundersøgelse på stedet    335 kr.  418,75 kr. 
Udbringning af måler     165 kr.  206,25 kr.  

Betalingsordning    momsfrit  100 kr.  100,00 kr.  

Udskrift af regningskopi     35 kr.  43,75 kr. 

Ændring af fast bidrag    500 kr 625,00 kr 

  



Noter til prisblad 
Note 1; Tilslutningen indeholder følgende; 

• Nedtagning af eksisterende varmesystem, inkl. af eksisterende varmtvandsbeholder (værdi ca. 
8.000 kr., afhængig af varmesystemet) 

• Etablering af fjernvarmestik på egen grund 
• Opsætning af unit til fjernvarme  
• Ny varmtvandsbeholder, inkl. opsætning  
• Indregulering af husets varmeinstallation så der sikres størst mulig afkøling og dermed størst mulig 

udnyttelse af varmen.  
• Stikledning fra skel til unit incl. Ventiler, op til 20 meter  
• Tilslutning af unit til gulvvarme/radiator i huset 

Husejer skal selv afholde udgifter til følgende; 

• Omkostninger til maling, opsætning af nye fliser, nedtagning af skorstene og lignende reparationer 
afholdes af ejendommens ejer. Udbedring af gennembrud af mur udføres dog af 
Fjernvarmeselskabet.  

Bemærk vedr. note 1: 

• Nedgravede olietanke optages ikke.  
• Hvis man har elvarme, skal man have radiator eller gulvvarme etableret. Omkostninger til dette 

afholdes af ejendommens ejer. 

 

§ 1.1 Tilslutningsbidraget skal være betalt senest 30 dage før anlægsarbejdet igangsættes. 

 

Note 2; Administrationsomkostningen 

§ 2.1; Administrationsomkostningen dækker de startomkostninger fjernvarmebestyrelsen har med at 
håndtere kontrakten, herunder fx bestyrelsesansvarsforsikring, forskellige gebyrer. 
 
§ 2.2; Beløbet får man ikke retur hvis projektet ikke bliver til noget, eller man fortryder sin tilmelding. 
 

 

  

 

 

 

 

 



Bilag –  

Tabel  1   

Tilslutningsbidrag efter BBR-areal 

  

Boligareal i m2 Kr incl. moms 

Indtil 250 m2   34.625 kr   

250 m2 - 500 m2   34.625 kr for 250 m2 + 155.808 kr pr m2 yderligere 

500 m2 - 1000 m2   73.702 kr for 500 m2 +   99.520 kr pr m2 

1000 m2 - 2000 m2 123.462 kr For 1000 m2 +   82.600 kr pr m2 

2000 m2 - 4000 m2 206.062 kr For 2000 m2 +   64.720 kr pr m2 

4000 m2 - 8000 m2 335.502 kr for 4000 m2 +   49.240 kr pr m2 

over 8000 m2 532.462 kr for 8000 m2 +   37.640 kr pr m2 

 

 

Tabel 2  

Tilslutningsbidrag efter mængdebegrænsning 

 Gælder for boliger bygget som lavenergibygninger eller bygninger med et atypisk varmeforbrug, f.eks. 
værkstedsbygninger  

Mængdebegrænsning i m3/h Kr incl. moms   

0 - 0,250 m3/h   34.625 kr     

0,25 - 0,50 m3/h   34.625 kr for 0,25 m3/h + 155.808 kr pr m3 yderligere 

0,50 - 1,00 m3/h   73.702 kr for 0,50 m3/h +   99.520 kr pr m3 

1,00 - 2,00 m3/h 123.462 kr For 1,00 m3/h +   82.600 kr pr m3 

2,00 - 4,00 m3/h 206.062 kr For 2,00 m3/h +   64.720 kr pr m3 

4,00 - 8,00 m3/h 335.502 kr for 4,00 m3/h +   49.240 kr pr m3 

over 8,00 m3/h 532.462 kr for 8,00 m3\h +   37.640 kr pr m3 

 

 


