
CVR-nr. 6616 6228 
Takstblad 2019 

Tilslutningsbidrag: 

Tilslutningsomkostninger betales én gang ved tilslutning til Fjernvarme Horsens 
Tilslutning: ekskl. moms inkl. moms 

Investeringsbidrag 

Tilkoblingsbidrag: 3.600,00 4.500,00 kr.

Installationsbidrag: 0-115 m2 BBR-areal 49,87 62,34 kr./m2 

116-230 m2 BBR-areal 40,35 50,44 kr./m2 

231-400 m2 BBR-areal 30,26 37,83 kr./m2 

over 400 m2 BBR-areal 20,18 25,23 kr./m2 

Stikledningsbidrag*: mindst 600,00 750,00 kr./lbm 

højst 800,00 1.000,00 kr./lbm 
* Stikledning indtil ø 25 mm rør: prisen afhænger af belægningstype og er pr. løbende meter (lbm).
Vist er min. og maks. priser.

Byggemodningsbidrag 

Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder. Byggemodningsbidragets 

størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, og udgør fjern-

varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet. 

Investerings-, stiklednings- og byggemodningsbidrag betales inden etablering, jf. fjernvarmeværkets al-

mindelige leveringsbestemmelser. 

Byggemodningsbidrag betales af udstykker, mens investerings- og stikledningsbidrag betales af de, der la-

der de kommende bebyggelser tilslutte. 

Kampagnerabat i nye fjernvarmeområder 

Enfamilieshuse, der tilsluttes i de nye fjernvarmeområder, omfattet af projektforslag godkendt efter sep-

tember 2015, og som konverteres til fjernvarme fra en anden opvarmningsform, tilsluttes til en kampag-

nepris på kr. 25.550 inkl. husinstallation, hvis tilslutningen sker senest inden for 1 år efter, at anlægsarbej-

det er påbegyndt i den etape ejendommen tilhører. Uden husinstallation er kampagneprisen kr. 3.675. 

Hvis tilslutning ikke sker, før vejen ud for ejendommen er retableret, opkræves et genopgravningsgebyr på 

kr. 5.000 som tillægges disse kampagnepriser. Kampagnepriserne gælder ikke for nybyggeri og heller ikke 

for ejendomme, der allerede er tilsluttet fjernvarme. 

Asfaltrabat i eksisterende fjernvarmeområder 

Når der renoveres ledninger i de eksisterende fjernvarmeområder, og vejen graves op, tilbydes de ejen-

domme, der endnu ikke er tilsluttet fjernvarme en rabat på kr. 5.000, hvis de tilslutter sig, mens vejen er 

opgravet. 

Erhvervsejendomme og andre større ejendomme 

For erhvervsejendomme og andre større ejendomme med særlige forhold, iht. opvarmet areal og varme-

behov kan omkostningerne til tilslutningsbidrag beregnes individuelt. 

Anmeldelse 

Dette takstblad er anmeldt til Energitilsynet den 20.12.2018. 
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Løbende betalinger: 

Priserne er gældende fra 1.1.2019 til 31.12.2019 

Årlige bidrag: ekskl. moms inkl. moms  

Forbrugsbidrag: 392,00 490,00 kr./MWh 

Abonnementsbidrag: 500,00 625,00 kr./stk. 

Effektbidrag: 0-400 m2 BBR-areal 18,50 23,13 kr./m2 

 401-4.000 m2 BBR-areal 16,50 20,63 kr./m2 

 over 4.000 m2 BBR-areal 15,50 19,38 kr./m2 

Gebyrer m.v. 

Manglende afkøling*: 7,50 9,38 kr. 

Rykkerskrivelse 100,00  kr. 

Inkassomeddelelse 100,00  kr. 

Lukkebesøg 375,00  kr. 

Genåbning indenfor normal åbningstid 375,00 468,75 kr. 

Fogedforretning, udkørende 330,00  kr. 

Selvaflæsningskort, rykker 65,00  kr. 

Flytteopgørelse 65,00 81,25 kr. 

Udskrift af regningskopi 35,00  kr. 
* Tillæg til MWh-prisen på ovenstående beløb x antal graders manglende afkøling x forbrugte MWh 

 
Ved flytteopgørelser udbetales/opkræves slutbeløb under kr. 25,00 ikke af hensyn til de administrative 

omkostninger. 
 
Begrænsning af den maximale andel af faste omkostninger til boliger op til 400 m2  

De faste bidrag (effektbidrag og abonnementsbidrag) kan højst udgøre 70% af forbrugsbidraget. Dog kan 

den samlede opkrævning ikke blive mindre end de faste bidrag alene. Denne ordning gælder alene boliger 

op til 400 m2 BBR-areal. 
 
Betalingsbetingelser 

Både det faste bidrag og forbrugsbidraget opkræves i 4 lige store aconto-rater efter budgetteret forbrug 

og opgøres efter udgangen af juni måned, på basis af forbrugt varme i henhold til måleraflæsning. 

Årsopgørelsen forfalder sammen med rate 1. Overstiger eventuel tilbagebetaling rate 1, kan det oversky-

dende beløb udbetales via PBS eller via kontooverførsel.  

Seneste rettidige betalingsdato fremgår af PBS/faktura. 
 
Erhvervsejendomme og andre større ejendomme 

For erhvervsejendomme og andre større ejendomme, hvor der ved tilslutning er særlige fordele for fjern-

varmesystemet, kan der indgås individuelle prisaftaler omkring effektbidraget. 
 
Generelt 

I øvrigt henvises til fjernvarmeværkets vedtægter, almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering samt 

tekniske leveringsbestemmelser. 
 
Anmeldelse 

Dette takstblad er anmeldt til Energitilsynet den 20.12.2018. 


