Fjernvarmepriser 2021
Fast pris
Fast målerafgift pr. år
Arealafgift
Offentilige og private ejendomme - Forsyningsområde 1
Fast arealafgift
Offentlige og private ejendomme - Forsyningsområde 2
Fast arealafgift op til 500 m2
Fast arealafgift over 500 m2
Industri mm. - Forsyningsområde 2
Fast arealafgift Kontor
Fast arealafgift Lager

Ekskl. moms
400,00 kr./stk.

Inkl. moms
500,00 kr./stk.

2
28,00 kr./m

2
35,00 kr./m

2
28,00 kr./m
2
20,00 kr./m

2
35,00 kr./m
2
25,00 kr./m

2

25,00 kr./m
2
12,50 kr./m

20,00 kr./m
2
10,00 kr./m

2

Variabel pris
Variabel varmepris - Forsyningsområde 1
Variabel varmepris - Forsyningsområde 2
Spædevand

390,00 kr./MWh
330,00 kr./MWh
80,00 kr./m³

487,50 kr./MWh
412,50 kr./MWh
100,00 kr./m³

Incitamentspris
Variabel flowafgift pr. m³ fjernvarmevand

2,00 kr./m³

2,50 kr/m³

Abonnementsordning fjernvarmeunit op til 100 kW
Variabel pris
Fast abonnemt

80,00 kr./MWh
1.200,00 kr./år pr. unit

100,00 kr./MWh
1.500,00 kr./år pr. unit

Gebyrer og renter
Flyttegebyr
Gebyr for rekvirering af regningskopi
Restancegebyr/betalingspåmindelse (pr. rykkerskrivelse)
Lukkegebyr i normal arbejdstid (kl. 7:00 til 17:00)
Lukkegebyr udenfor normal åbningstid (kl. 17:00 til 7:00)
Omkostninger til foged og låsesmed opkræves særskilt
Gebyr for for genåbning i normal åbningstid (kl. 7:00 til 17:00)
Gebyr for genåbning udenfor normal åbningstid (kl. 17:00 til 7:00)
Afdragsordning
Rådgivning ved driftsteknikker eller anden assistance, timelønssats

Ekskl.
100
50
100
400
800
400
800
100
600

moms
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Inkl. moms
momsfri
momsfri
momsfri
momsfri
momsfri

kr.
kr.
kr.
kr.

500 kr.
1000 kr.
momsfri
750 kr.

Rente: Den af Danmarks Nationalbank til enhver tid fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 7 %
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Andre omkostninger
Beskadigelse af rør, målere, følere eller andet tilhørende Egedal Fjernvarme: Faktiske omkostninger + 15% adm.tillæg
Afbrydelse af stik:
Faktiske omkostninger + 15% adm.tillæg
Ændringer af eksisterende stik:
Faktiske omkostninger + 15% adm.tillæg
Værket kan stille krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at Værket
uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til forbrugeren. Det depositum, der opkræves hos forbrugeren, vil ligge i
størrelsesordenen 3 - 5 måneders skønnet varmeforbrug i det/den pågældende lejemål/ejendom.
Forsyningsområde 1: LKV Stengårdsskolen og Toftehøjskolen
Forsyningsområde 2: Stenløse, Stenløse Syd og Ølstykke Øst
Ved restance afdrages der altid først på den forfaldne rate, selvom der angives en anden rate ved indbetaling.
Hvis en lejer ikke betaler, og der lukkes for varmen, vil fastafgiften bliver opkrævet hos udlejer.

Tilslutningsafgifter for nye forbrugere
Etageboliger / Tæt-lav boligbebyggelse
Tilslutningsbidrag pr. bolig
Stikledningsbidrag (PEX 20/25)

Ekskl. moms
9.180,00 kr.
13.325,00 kr.

Inkl. moms
11.475,00 kr.
16.656,25 kr.

Enfamiliehuse / Private boliger
Tilslutningsbidrag pr. bolig
Stikledningsbidrag (PEX 20/25)

9.180,00 kr.
13.325,00 kr.

11.475,00 kr.
16.656,25 kr.

Erhverv/ Offentlige ejendomme
Tilslutningsbidrag pr. m2 etageareal
Stikledningsbidrag (PEX 20/25)

2
110,00 kr./m
13.325,00 kr.

2
137,50 kr./m
16.656,25 kr.

Ved større dimensioner kontakt selskabet for beregning.
Der opkræves ikke tilslutnings- og stikledningsbidrag for et enkelt stik til ejendomme i særlige kampagne- og udbygningsområder.
Byggemodning
Tilslutningsbidrag beregnes i hvert tilfælde ud fra projektet i samarbejde med bygherre/byggemodner.

Side 2/2

