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OVERSIGT OVER TILSLUTNINGSBIDRAG 
GF anvender regler fastsat i en vejledning om standardtariffer udarbejdet af Dansk Fjernvarme. I 
vejledningen er det for tilslutningsbidrag fastsat, at fjernvarmetariffen består af fire elementer: 

1. Standardinvesteringsbidrag,  
2. Stikledningsbidrag og eventuelt  
3. Byggemodningsbidrag 
4. Administrationsgebyr. 

 

1. Standardinvesteringsbidrag dækker fjernvarmeforsyningens anlægsomkostninger, 
ekskl. stikledninger og evt. byggemodningsudgifter. Dette bidrag er fikseret til faste be-
løb. 

 
  kr. ekskl. kr. inkl. 
  moms moms 

 Fritliggende enfamiliehuse: per hus  18.000 22.500 
 Kæde- / rækkehuse: per hus 12.000 15.000 

 Etageboliger/almene familieboliger per bolig 9.000 11.250 

 Ældreboliger per bolig 7.200 9.000 

 Ungdomsboliger per bolig 3.600 4.500 

 Erhvervs/industriejendomme per m2 120 150 
institutioner og alle øvrige opvarmede 
arealer, uanset anvendelse 
(per etageareal/ækvivalent etageareal) 

 

Hvis den eksisterende bygningsmasse hos en fjernvarmeforbruger udvides og dette giver 
anledning til et øget graddagereguleret fjernvarmeforbrug, beregnes den procentvise for-
øgelse af fjernvarmeforbrug, og der opkræves den beregnede procentvise andel af stan-
dardinvesteringsbidraget.  

 

2. Stikledningsbidrag dækker fjernvarmeforsyningens samlede omkostninger ved at etab-
lere stikledning fra grundskel til indføringssted i ejendommen. 
GF etablerer normalt 1 stik per matrikelnummer, hvor GF finder dette hensigtsmæssigt.  
Ønsker FORBRUGER mere end 1 fjernvarmestik per matrikel betales fjernvarmeforsy-
ningens samlede omkostninger ved at etablere stikledning fra afgrening til indførings-
sted i ejendommen. 

 

3. Byggemodningsbidrag dækker fjernvarmeforsyningen udgifter til etablering af forsy-
ningsledninger i nye forsyningsområder, og betales af grundudstykkeren til GF.  
 
Energitilsynet har principielt taget stilling til disse standardtariffer, hvilket betyder, at an-
meldelser, der følger standardtarifferne, godkendes uden særlig efterprøvelse. Der foreta-
ges en automatisk regulering af disse tariffer, jf. Energitilsynets afgørelse af 31. oktober 
2005. 
 

4. Administrationsgebyr 
I forbindelse med tilslutning af nye kunder opkræver GF et administrationsgebyr (et en-
gangsbeløb) på 5,00 kr. per MWh forventet årligt varmesalg, dog maksimalt 15.000 kr.
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MULIGHED FOR REDUKTION AF TILSLUTNINGSBIDRAG 
 
Mulighed for reduktion af tilslutningsbidrag er gældende for aftaler, der indgås efter datoen for 
Byrådets godkendelse af takstblad mv. 
 
Nye forbrugere i områder inkluderet i projektforslag for udbygning af fjernvarme kan i en tidsbe-
grænset periode opnå hel eller delvis fritagelse fra betaling af standardinvesteringsbidrag og stik-
ledningsbidrag: 
 

 Såfremt FORBRUGEREN tilslutter sig fjernvarme, når forsyningsledningen etableres, be-
tales hverken tilslutningsbidrag eller stikledningsbidrag. 
 

 Såfremt FORBRUGEREN tilslutter sig fjernvarme op til 5 år efter at forsyningsledningen 
er etableret, betaler FORBRUGEREN for ekstra omkostninger forbundet med at etablere 
stik på forsyningsledningen efter at rørgraven er lukket.  
Betalingen udgør 24.000 kr. eksklusiv moms (30.000 kr. er inklusiv moms).  
Der betales hverken tilslutningsbidrag eller stikledningsbidrag. 
 

 Såfremt FORBRUGEREN tilslutter sig fjernvarme 6 år eller senere efter at forsyningsled-
ningen er etableret, betales der efter følgende retningslinjer: 

o År 6-8: 50 % betaling af standardinvesterings- og stikledningsbidrag  
o År 9 og herefter:100 % betaling af standardinvesterings- og stikledningsbidrag 

 


