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Betalingstariffer/takstblad 
01.07. 2022 til 30.06. 2023 

 

Bolig  Eksklusiv 
moms 

Inklusiv 
moms 

Variabelt bidrag – se også Incitamentstarif Kr./MWh 490 612,50 

Målerbidrag pr. måler pr. år Kr. 1000 1250 

Fast bidrag: Areal efter BBR Kr./m2 18 22,50 

 

Kombineret bolig/erhverv  Eksklusiv 
moms 

Inklusiv 
moms 

Variabelt bidrag Kr./MWh 490 612,50 

Målerleje pr. måler pr. år Kr. 1000 1250 

Fast bidrag: Bolig pr. m2 efter BBR Kr./m2 18 22.50 

Fast bidrag: Erhverv pr.m2 efter BBR Kr./m2 17,50 21,875 

 

Erhverv  Eksklusiv 
moms 

Inklusiv 
moms 

Variabelt bidrag - se også Incitamentstarif Kr./MWh 490 612,50 

Målerbidrag pr. måler Kr. 1000 1250 

Fast bidrag: 0 – 500 m2 Kr./m2 15 18.75 

Fast bidrag: 501 m2 og større Kr./m2 8,20 10,25 

    

 

Særlig aftale – tillæg til almindelige betingelser. Erhverv. 
Beregningsgrundlag for Fast Bidrag 
Solvangen 15: 3343m2 – 25% = 2507,25m2 

Særlig aftale – tillæg til almindelige betingelser. Erhverv. 
Beregningsgrundlag for Fast Bidrag 
Brogade 78a: 746m2 – 25 % = 559,50 m2 

 

 

 

Rykkerskrivelse 100 kr. 

Inkassomeddelelse 100 kr. 

Flyttegebyr 100 kr. 

Lukkegebyr 500 kr. 

Åbningsgebyr 500 kr. 
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Tilslutningspriser 
Tilslutningsafgift inklusiv måler. 
Stikledning pr. løbende meter fra skel til hus efter faktiske pris. 

Ekskl. Moms 
15.000 kr. 

Inkl. Moms 
18.750 kr. 

Husinstallation(unit og installering)  
Bekostes af husejer. 

  

Byggemodningsbidrag 
Bidraget opkræves efter beregning af det konkrete projekts 
omkostninger og opkræves både af private og kommunale 
udstykninger. Bidraget kan opkræves 100% og fordeles på 
udstykningen. 

Faktiske 
omkostninger. 

 

Incitamentstarif: Tillægget eller fradraget er 1% pr. grad C, når 
returtemperaturen er over eller under den forventede 
returtemperatur. Se Incitamentstariftabellen. 

  

Betalingsbetingelser: Varmebetalingen betales forud i 5 lige 
store rater (a konto) i månederne september til juli. Efter 
udgangen af regnskabsåret opgøres forbruget på basis af 
forbrugt varme i henhold til selskabets varmemåler hos 
forbrugeren. Årsopgørelsen forfalder inden udgangen af august. 
Måleraflæsning foretages i juni måned 

  

Sidste rettidige betalingsdag er den 3. i hver betalingsmåned. 
Der benyttes standardgebyrer ifølge Dansk Fjernvarme 

  

Depositum. Varmeværket kan stille krav om depositum som 
betingelse for fortsat levering overfor en forbruger, såfremt 
forbrugeren umiddelbart forud for kravets stillelse gentagne 
gange har overtrådt de almindelige betalingsfrister. 
Når den pågældende forbruger gennem et år har betalt samtlige 
forfaldne regninger til tiden, skal kravet om depositum tages op 
til vurdering, og det deponerede beløb som udgangspunkt 
frigives. 
Kravet om depositum vil normalt svare til betalingen af 1 rate. 

  

 

 

 

Bestyrelsen for  

Bækmarksbro Varmeværk 


