
Gældende pr 01.01.2023

Tariffer for fjernvarme: Pris (Kr.) ex moms Pris (Kr.) inkl. moms

Fjernvarme - kwh 0,488 0,610
Abonnement - pr. måler årligt 770,00 962,50
Effektbidrag - pr. m2 årligt 12,00 15,00

Tilslutningsbidrag:
Stik størrelse (mm) Pris (Kr.) ex moms Pris (Kr.) inkl. moms

26,3 30.000 37.500,00
33,7 64.790 80.987,50
42,4 90.284 112.855,00
48,3 157.850 197.312,50
60,3 289.875 362.343,75
76,1 410.410 513.012,50
88,9 754.949 943.686,25

114,3 1.101.820 1.377.275,00
137,7 1.818.544 2.273.180,00
168,3 3.430.034 4.287.542,50

Pris pr løbende meter stikledning:                     1.200 kr./meter 1.500 kr./meter

Priser ved ændring, afbrydelse og genetablering af fjernvarme
Scenarie Beskrivelse Pris (kr.) ekskl. Moms Pris (kr.) inkl. Moms

Afbrydelse af fjernvarme på egen matrikel, med 
henblik på genetablering indenfor 36 måneder med 
genanvendelse af samme hovedrørstilslutning. 
Stikledning Ø26,3 mm

7.500 9.375

Gentilkobling af fjernvarme på egen matrikel, 
stikledning ø26,3 mm. Pristillæg pr løbende meter jf. 
gældende takster, hvis stikledning forlænges i forhold 
til tidligere.

12.500 15.625

Afbrydelse af fjernvarme på hovedrøret. 12.500 15.625

Gentilkobling af fjernvarme med ny tilkobling på 
hovedrør, stikledning ø26,3 mm. Pristillæg pr løbende 
meter jf. gældende takster, hvis stikledning forlænges i 
forhold til tidligere.

17.500 21.875

Scenarie 3 - permanent afbrydelse

Afbrydelse af fjernvarme på hovedrøret, hvor der ikke 
skal bygges på matriklen igen. Såfremt det 
efterfølgende besluttes at grunden igen skal bebygges, 
opkræves ny tilslutningsbidrag efter gældende takster.

12.500 15.625

Scenarie 4 - flytning af tilslutning **
Flytning af tilslutningspunkt i egen installation. 
Pristillæg pr løbende meter jf. gældende takster, hvis 
stikledning forlænges i forhold til tidligere.

5.000 6.250

**Ved flytning af tilslutningspunkt i egen ejendom, skal der etableres indføringsskab. Er stikledningen over 30 år gammel opgraderer Energiforsyningen ledningen til nyeste type (max ø26,3 mm), omkostningerne til 
dette afholdes af Energiforsyningen. Pristillæg pr løbende meter jf. gældende takster, hvis stikledningen forlænges i forhold til tidligere.

Takstblad for Videbæk Varme A/S
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Scenarie 1 - afbrydelse/genetablering på egen 
matrikel*

Scenarie 2 - afbrydelse/genetablering ved 
hovedrør*

*Er stikledningen over 30 år gammel opgraderer Energiforsyningen ledningen til nyeste type (ø26,3 mm), omkostningerne til dette afholdes af Energiforsyningen. Pristillæg pr løbende meter jf. gældende takster, hvis 
stikledning forlænges i forhold til tidligere.


