
 
 

Varmetakster pr. 1. januar 2020 

Vestforsyning Varme A/S 

TILSLUTNINGSBIDRAG pr. 1. januar 2020 

Parcelhuse + åben lav bebyggelse Pris i kr. ekskl. 
moms 

Pris i kr. inkl. 
moms 

Fast investeringsbidrag 12.000,00 15.000,00 
Variabelt investeringsbidrag (kr./m2 bolig jævnfør BBR) 22,00 27,50 
Stikledningsbidrag inkl. 10 m stik fra vejskel 8.000,00 10.000,00 
Tillæg for stikledning længere end 10 m fra vejskel Se nedenstående 
I områder, hvor der er betalt byggemodningsbidrag, 
reduceres investeringsbidrag med 

12.000,00 15.000,00 

 

Rækkehuse + tæt lav bebyggelse Pris i kr. ekskl. 
moms 

Pris i kr. inkl. 
moms 

Fast investeringsbidrag 8.000,00 10.000,00 
Variabelt investeringsbidrag (kr./m2 bolig jævnfør BBR) 22,00 27,50 
Stikledningsbidrag inkl. 10 m stik fra vejskel 8.000,00 10.000,00 
Tillæg for stikledning længere end 10 m fra vejskel Se nedenstående 
I områder, hvor der er betalt byggemodningsbidrag, 
reduceres investeringsbidrag med 

8.000,00 10.000,00 

 

Boligblokke, industri, erhvervsejendomme og 
lignende med én måler 

Pris i kr. ekskl. 
moms 

Pris i kr. inkl. 
moms 

Fast investeringsbidrag 12.000,00 15.000,00 
Variabelt investeringsbidrag (kr./m2 bolig jævnfør BBR) 22,00 27,50 
Stikledningsbidrag inkl. 10 m stik fra vejskel 10.000,00 12.500,00 
Tillæg for stikledning længere end 10 m fra vejskel Se nedenstående 
I områder, hvor der er betalt byggemodningsbidrag, 
reduceres investeringsbidrag med 

12.000,00 15.000,00 

 

Boligblokke, industri, erhvervsejendomme og lign. 
med mere end én måler: 

Pris i kr. ekskl. 
moms 

Pris i kr. inkl. 
moms 

Fast investeringsbidrag 12.000,00 15.000,00 
Variabelt investeringsbidrag (kr./m2 bolig jævnfør BBR) 22,00 27,50 
Stikledningsbidrag inkl. 10 m stik fra vejskel 10.000,00 12.500,00 
For efterfølgende lejligheder pr. måler 8.000,00 10.000,00 
Tillæg for stikledning længere end 10 m fra vejskel Se nedenstående 
I områder, hvor der er betalt byggemodningsbidrag, 
reduceres investeringsbidrag med 

12.000,00 15.000,00 

 

Tillæg for stikledning længere end 10 m fra 
vejskel:                                                             

Pris pr. meter i kr. 
ekskl. moms 

Pris i kr. inkl. 
moms 

Stikledning til og med 28 mm 625,00 781,25 
Stikledningsdimension fra 29 mm til og med 42 mm 750,00 937,50 
Stikledningsdimension fra 43 mm til og med 60 mm 900,00 1.125,00 
Stikledningsdimension fra 61 mm 1.025,00 1.281,25 

 



 
 

Varmetakster pr. 1. januar 2020 

 

Den variable del af investeringsbidraget betales efter bolig-/erhvervsareal jævnfør BBR (Bygnings- og 
Boligregistret). 

Ved udvidelse af opvarmet areal opkræves der variabelt investeringsbidrag for det øgede areal. 

Ved reduktion af opvarmet areal tilbagebetales variabelt investeringsbidrag ikke. 

Betalt variabelt investeringsbidrag kan ikke overføres til anden matrikel. 

Hvis det opvarmede areal udvides og stikledningen derved skal opdimensioneres, skal grundejer betale de 
faktiske omkostninger hertil. 

Ønsker en grundejer at eksisterende stikledning flyttes, afbrydes, midlertidig afbrydes eller anden ændring, 
opkræves ejer for de faktiske omkostninger ved arbejdet. 

Ønsker ejer at få ændret forsyningen fra én fælles forsyning til individuel forsyning til hver bolig, opkræves 
ejer for de faktiske omkostninger ved ændringen. Hvis det opvarmede areal øges, opkræves der tilsvarende 
variabelt investeringsbidrag. 

Ejer skal etablere elinstallation til forsyning af varmemåler og betale elforbrug til måleren. 

Ekstra varmemåler afregnes efter takstblad. Betingelserne for at afregning kan ske over flere målere er, at 
installationen udføres som beskrevet i leveringsbestemmelserne. 

Ønsker ejer midlertidig nedtagning af måler, opkræves der gebyr. 

Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med etablering af forsyningsledninger i nye områder. 
Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte 
byggemodning og udgør maksimalt Vestforsyning Varme A/S’ faktiske omkostninger ved etablering af 
fjernvarmeledning frem til grunden. 

Vestforsyning Varme A/S kan stille krav om sikkerhed for betaling af byggemodningsbidraget forud for 
påbegyndelse af de nødvendige arbejder. 

Stikledningen til en ejendom udgør hele ledningen fra hovedledningen i vejen og frem til hovedhanerne i 
huset.  

Tillæg for lang stikledning beregnes fra vejskel/kant af den udlagte vej, hvori der ligger en hovedledning. 
Tillægget beregnes som en fast pris pr. meter for den del der er udover 10 meter. 

Forsyningsgrænse samt øvrige betingelser for etablering af fjernvarmeforsyning fremgår af ”Almindelige 
bestemmelser for fjernvarmelevering” og ”Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering”. 
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