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PRISER FOR VARME
Alle priser er oplyst i kr. og inkl. 25% moms.
Der sendes 4 rater ud om året med betaling i februar, maj, august og november.
Betaling for forbrugt varme
Pris pr. MWh (Hillerød)
Pris pr. kWh (Meløse og St.Lyngby)
Pris pr. GJ (Skævinge og Gørløse)

Januar -

April -

November -

Marts

Oktober

December

425,00

275,00

425,00

0,425

0,275

0,425

118,06

76,39

118,06

Anmærkning: priserne ovenfor er ens, blot opgjort i forskellige benævnelser.
Hvis årets gennemsnitlige afkøling af fjernvarmevandet er mindre end 18 grader Celsius, tillægges prisen
2 % pr. grad. Den gennemsnitlige afkøling fremgår af årsopgørelsen.

Årligt abonnement - fast afgift
Kunder, tilsluttet efter 1. maj 1996 - pris pr. liter/time (l/h)*
Øvrige kunder - pris pr. Watt**
Abonnement minimum
(*)

Pris
10,67
0,2222
3.200,00

Også øvrige kunder kan vælge denne abonnementstype. Prisen beregnes af installationens maksimale vandforbrug i liter/timen. Beregnes ud fra en fremløbstemperatur på 68 grader.

(**)

Beregnes ud fra installationens varmeflade.
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SÆRLIGE FORHOLD
Skævinge

Gørløse

Meløse og St. Lyngby

I kalenderårene 2013 – 2022 inkl.

I perioden 1. maj 2013 – 31. decem-

I perioden 1. juli 2014 – 31. december

betaler fjernvarmekunder i Skævinge

ber 2022 betaler fjernvarmekunder

2024 betaler fjernvarmekunder i Me-

et overgangstillæg ud over priserne

i Gørløse et overgangstillæg ud over

løse og St. Lyngby et overgangstillæg

ovenfor.

varmepriserne ovenfor.

ud over varmepriserne ovenfor.

Tillægget udgør 33,47 kr. pr m2 (BBR) For kunder, hvis effektbehov ikke

For kunder, hvis effektbehov ikke

pr. år.

overstiger 14,4 kW, udgør tillægget

overstiger 14,4 kW, udgør tillægget år-

årligt 3.511,00 kr.

ligt 4.320,00 kr., hvis boligen er større

For nye kunder (fra 1. marts 2014)
udgør overgangstillægget: 500 kr. om

For kunder med større effektbehov

året

end 14,4 kW udgør overgangstillægget

For fjernvarmekunder i Skævinge

243,82 kr. pr. kW.

findes en maksimumsbetaling, som

For nye kunder (fra 1. marts 2014)

varmeregningen ikke kan overstige.

udgør overgangstillægget 500 kr. om

Den udgør:

året.
For fjernvarmekunder i Gørløse findes

312,85 kr. pr. GJ varme

en maksimumsbetaling, som varme-

+ 47,50 kr. pr. m2

regningen ikke kan overstige.

+ 1.331,25 kr.

Den udgør:
400 kr. pr. GJ varme
+ 3 kr. pr. m3 fjernvarmevand
+ 4.000 kr.

end 70 m2 og 2.160 kr., hvis boligen er
mindre end 70 m2.
For kunder med større effektbehov
end 14,4 kW udgør overgangstillægget
300,00 kr. pr. kW.
For nye kunder tilsluttet fjernvarmen
efter 1. juli 2014 udgør overgangstillægget 500 kr. om året.
For fjernvarmekunder i Meløse og St.
Lyngby findes en maksimumsbetaling, som varmeregningen ikke kan
overstige.
Den udgør:
0,78 kr. pr. kWh varme + 7.500
kr. for boliger over 70 m2 og
0,78 kr. pr. kWh varme + 3.750
kr. for boliger under 70 m2.
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TILSLUTNING TIL FJERNVARMENETTET
Ejendomme ved eksisterende ledning anlagt før 2008

Pris

Investeringsbidrag

15.000,00

Stikledning indtil 30 m.

pr. m. 1.000,00

Stikledning ud over 30 m.

pr. m. 1.500,00

Ejendomme ved eksisterende ledning anlagt før 2008

Pris

Investeringsbidrag
Betaling til ledning i gaden/området

15.000,00
Andel af hovedledningen

Stikledning til 30 m.

pr. m. 1.000,00

Stikledning ud over 30 m.*

pr. m. 1.500,00

Kunden skal selv retablere på egen grund.
(*)

Lidt højere pris for stikledninger over 30 m. for at tage højde for øget fremtidigt varmetab.

Kunden kan aftale en fast pris før tilslutning. Betaling af bidrag skal ske inden nye ledninger etableres
jævnfør Varmeforsyningens "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering".
Tilslutning direkte til transmissionsledning
Kunder der ligger for langt fra distributionsnettet og tæt på en transmissionsledning kan i nogle tilfælde
tilsluttes direkte på transmissionsledningen. For sådanne kunder gælder særlige forhold.
Udstykning/nybyggeri
I udstykninger og nybyggeri skal bygherren betale investeringsbidrag samt afholde alle omkostninger til
ledningsanlæg til forsyning af ejendommene.
Tillæg for større kapacitet
For ejendomme med større kapacitetsbehov end 300 liter pr. time beregnes investeringsbidrag mv. således: 15.000 kr. + 30 kr. pr. liter pr. time ud over 300 liter pr. time inkl. moms.
Eks. v. kapacitet på 800 l. pr time: 15.000 + (800 – 300)*30 = 30.000 kr. inkl. moms

3

2018

Serviceydelser til fjernvarmekunder

Pris

Udkald indenfor normal arbejdstid

1.500,00

Udkald udenfor normal arbejdstid

2.500,00

Undersøge måler for fejl (gratis hvis fejl er på måler)

2.500,00

Rensning af snavs-samler, udkaldsafgift med tillæg af

125,00

Instruktion og rådgivning indenfor normal arbejdstid (max 2 timer)

1.500,00

Instruktion og rådgivning udenfor normal arbejdstid (max 2 timer)

2.500,00

Udkaldspris dækker udkald (max. 2 timer), fejlfinding og grundindstilling af varmeinstallation.
Ved reparation og udskiftning af komponenter betales desuden for de medgåede omkostninger (arbejdstid og materialer).

Flowbegrænser/maxmåler

Pris

Opsætningsgebyr eks. rør- og el-arbejde

2.000,00

Årligt abonnement - Enfamiliehuse

1.250,00

Årligt abonnement - Større ejendomme

2.000,00

Skal flowmængden sættes op, betales investeringsbidrag samt engangsbidrag på:

2.000,00

Ændring på stikledning, installation samt udkald

2.500,00*
* Plus medgået omkostninger.

Gebyrer

Gebyr

Rykkergebyr pr. gang (momsfrit)

100,00

Gebyr for betalingsaftale pr. aftale

100,00

Gebyr for aflæsningsbesøg

375,00

Gebyr for manglende aflæsning (momsfrit)

100,00

Gebyr for flytteafregning

125,00

Gebyr for papirfaktura

45,00
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Gebyrer

Gebyr

Lukkegebyr (momsfrit)

500,00

Genåbningsgebyr indenfor normal arbejdstid

625,00

Renter
Fogedforretning, udkørsel plus evt. omkostning til

Følger Nationalbankens udlånsrente +8%
Efter faktiske omkostninger

foged og låsesmed
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