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Fjernvarmepriser
Forbrugsbidrag
Ekskl. moms kr.
340,00
0,34

Pr. MWh-forbrug
Pr. kWh-forbrug

Inkl. moms kr.
425,00
0,425

Motivationstarif:
Ved fremløbstemperatur over 65 °C:
For hver 1 °C returløbstemperaturen er under 30 °C, fratrækkes 1 % af det samlede forbrug.
For hver 1 °C returløbstemperaturen er over 37 °C, tillægges 1 % af det samlede forbrug.
Ved fremløbstemperatur under 65 °C:
Grænserne for fradrag og tillæg bliver ½ °C højere, for hver 1 °C fremløbstemperaturen falder.
Effektbidrag
Ekskl. moms kr.

Inkl. moms kr.

12,00

15,00

8,00*

10,00*

6,00*

7,50*

11.304,00

14.130,00

Beboelse/bolig/fællesareal og mindre erhverv:
Pr. m2 bolig- og erhvervsareal (min. 10 m2)
*Ved modtagelse af Energimærkningsrapport
der dokumenterer opfyldelsen af:
- Lavenergiklasse 2015, hvilket opfylder kravet for
lavenergiklasse 2015 i BR10.
-

Lavenergiklasse 2020, hvilket opfylder kravet for
lavenergiklasse 2020 i BR15.

Erhvervskunder med flowbegrænser:
4.944,00 kr. + D x 6.360,00 kr.
(D = flowbegrænser i m³/h)
Flowbegrænser, 1,0 m³/h
Abonnementsbidrag

Årlig fast bidrag for 1,5 m3-måler
Årlig fast bidrag for 3,5 m3-måler
Årlig fast bidrag for 6,0 m3-måler
Årlig fast bidrag for 10,0 m3-måler
Årlig fast bidrag for 15,0 m3-måler
Årlig fast bidrag for 25,0 m3-måler

Måler u/ lækagekontrol:
Ekskl.
Inkl.
moms kr.
moms kr.
700,00
875,00
1.400,00
1.750,00
2.800,00
3.500,00
3.100,00
3.875,00
5.100,00
6.375,00
8.000,00
10.000,00

Måler m/ lækagekontrol:
Ekskl.
Inkl.
moms kr.
moms kr.
800,00
1.000,00
1.600,00
2.000,00
3.200,00
4.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
7.500,00
10.000,00
12.500,00

Gebyrer
Ekskl. moms kr.
Rykkerbreve
Lukkerbrev
Genoplukning
Flytteopgørelse
Prøvning af måler.
Plombering ved midlertidig afbrydelse
Nedregul., derefter opregul. af eksisterende flowbegrænser
Eksternt signaludtag på måler, årligt
Rutineudsendelse af målerdata, årligt
Målerombygning til midlertidig batteridrift

375,00
270,00
600,00
500,00
1.000,00
500,00
500,00
750,00

Inkl. moms kr.
100,00
375,00
468,75
337,50
750,00
625,00
1.250,00
625,00
625,00
937,50

Ved omlægning af stikledning/flytning af måler, på kundens
Foranledning, betales de faktisk omkostninger.
Depositum/sikkerhedsstillelse
Der kan ud fra en individuel bedømmelse stilles krav om depositum/sikkerhedsstillelse for fremtidig
fjernvarmelevering, hvis der er risiko for tab ved fortsat levering til en kunde, der har haft et
uregelmæssigt betalingsmønster og gentagende gange overskredet betalingsfristen.
Depositummet/sikkerhedsstillelsen vil svare til fire måneders varmeforbrug. Manglende betaling af
depositum/sikkerhedsstillelse, kan føre til afbrydelse af varmeforsyningen. Opkrævet
depositum/sikkerhedsstillelse kan tilbagebetales efter 12 måneders rettidig betaling af aconto rater.
Rente
Den officielle udlånsrente med et tillæg på 8 %.

Tilslutningsbidrag
Dette omfatter fjernvarmeforsyning med stikledning ført ind i ejendommen afsluttet med
hovedventiler. Skanderborg-Hørning Fjernvarme udleverer måleudstyr til måling af
fjernvarmeforbrug.
A.
B.
C.
D.

Investeringsbidrag
Målerbidrag
Stikledningsbidrag
Byggemodningsbidrag

A. Investeringsbidrag
Investeringsbidrag dækker investeringer i varmecentraler, varmeveksler og fjernvarmeledninger og
beregnes pr. bolig efter størrelsen på det tilsluttede areal eller efter effektbehovet i m 3/h.
Ekskl. moms kr. Inkl. moms kr.
Fritliggende enfamiliehuse inkl. 400 m², BBR-anvend.kode 120
7.150,00
8.937,50
Række-, kæde- eller dobbelthuse inkl. 300 m², BBR4.950,00
6.187,50
anvend.kode 130
Etageboligbebyggelse inkl. 200 m², BBR-anvend.kode 140
3.850,00
4.812,50
Ungdoms- eller ældreboliger inkl. 150 m², BBR-anvend.kode
2.750,00
3.437,50
160
Erhvervsejendomme samt institutions-, fælles-, handels- og
servicearealer m.v. med BBR-betegnelsen erhvervsareal
44,00
55,00
2
2
betaler efter areal (min. 10 m ), pr. m
Erhvervsejendomme, der ikke har et normalt varmebehov
(f.eks. lagerhaller), betaler efter størrelsen af en flow30.000,00
37.500,00
begrænser (min. 0,6 m3/h), pr. m3/h

B. Målerbidrag
Målerbidrag skal dække omkostninger til måler og hoved- og afspærringsventiler.
Ekskl. moms kr.
1,5 m3-måler
2.500,00
3
3,5 m -måler
3.500,00
6,0 m3-måler
5.000,00
3
10,0 m -måler
7.000,00

Inkl. moms kr.
3.125,00
4.375,00
6.250,00
8.750,00

B.1. Målerombygning til midlertidig batteridrift
Bidrag til ombygning af måler til netforsyning
750,00

937,50

C. Stikledningsbidrag
Stikledningsbidraget beregnes efter længde af stikledning på egen grund og er til dækning af
omkostninger til stikledning på grunden.
Ekskl. moms kr./m Inkl. moms kr./m
Dimension til og med ø 33,7 mm
500,00
625,00
Dimension til og med ø 48,3 mm
700,00
875,00
Dimension til og med ø 60,3 mm
800,00
1.000,00
Dimension til og med ø 76,1 mm
1.000,00
1.250,00
Dimension til og med ø 88,9 mm
1.100,00
1.375,00

D. Byggemodningsbidrag
I udstykningsområder betaler grundudstykkeren relevante investeringer til etablering af hoved- og
stikledninger frem til de enkelte skel.

Retningslinjer for fastsættelse af arealer
Arealer
Arealer fastsættes efter antal m2 registreret i BBRs felter for bolig- og erhvervsareal.
Fritagelse for bidrag
Der vil kunne ydes bidragsfritagelse i følgende tilfælde:
1.
Udendørs altangange.
2.
Uopvarmede erhvervsarealer (f.eks. lagerhaller), hvis de ikke indebærer en opvarmningsmulighed.
3.
Uopvarmede erhvervsarealer større end 30 m2, hvor der kun opvarmes med indirekte
procesvarme eller varme fra lysarmaturer, hvor der ikke findes installationer til opvarmning, eller
hvor rummene opvarmes fra naborum.
4.
Fritliggende bygninger på samme grund, som ikke har installeret fjernvarme.
Reduktion i effektbidraget
For rum større end 400 m2, der kun lejlighedsvis opvarmes, eller rum, der kun opvarmes til
temperaturer under 15 °C, reduceres arealet med en faktor på 0,5.
Der ydes ikke reduktion for el-opvarmede rum samt rum der i forvejen har en reduktionsfaktor.

Særlige regler
Anlæg, der har været tilsluttet transmissionsledningerne med indirekte anlæg med varmeveksler, får
et tilskud på 2.500 kr. (3.125 kr. inkl. moms) pr. installation ved ændring af anlægget til direkte
tilslutning.
Ved konvertering til fjernvarme fra anden opvarmningsform eller ved ændring til direkte anlæg
fremkommer normalt en energibesparelse, som kan indgå i det energisparemål, Energistyrelsen har
pålagt Skanderborg-Hørning Fjernvarme. Kontakt Skanderborg-Hørning Fjernvarme for aftale om
opgørelse af energibesparelsen.
Opdateret prisliste: www.skfj.dk

