
   

 side 1 / 2 

PRISER FOR GEV VARME A/S 
Gældende fra 1. januar 2020 

 
 

Forbrug 

 Ekskl. moms Inkl. moms 

Normal   

Energi (kr./ MWh)                200,00      250,00 

Flow (kr. / m³) i januar, februar, marts, april, november, december 4,00 5,00 

Flow (kr. / m³) i maj, juni, juli, august, september, oktober 0,00 0,00 

   

Igangværende nyt byggeri   

Varme (kr. / MWh) 0,00 0,00 

Varme (kr. / m³) 35,00 43,75 

 
 

Abonnementer 

 Ekskl. Moms Inkl. moms 

Abonnement (kr. / part/pr. år) gældende fra 1. januar til 31. april 2020 (3)                    

Abonnement (kr. / part/pr. år) gældende fra 1. maj til 31. december 2020 (3) 

 

 
1.000,00 

0,00 
 
 

       
    1.250,00  

        0,00  
 
 

Belastningsbidrag - Privat (kr. / opvarmet m² ifølge BBR/pr. år)         10,00         12,50  

 
Belastningsbidrag - Erhverv (kr. / opvarmet m² ifølge BBR/pr. år) 

         
10,00  

        
 12,50  

   

På de løbende opgørelser i årets løb, vil beløb for afregning af abonnementer variere afhængig af perioden som  
opgørelsen dækker. 

 
 

Tilslutning 

 Ekskl. moms Inkl. moms 

Op til 25 kW (ved tilslutning over 25 kW er alt efter regning)   

Grundbidrag 10.200,00 12.750,00 

Installation 3.260,00 4.075,00 

Tilslutningsbidrag (kr. / opvarmet m² ifølge BBR) 60,00 75,00 

Stikledning ved nyt byggeri (kr. / m) 630,00 787,50 

Stikledning ved eksisterende byggeri (kr. / m) 
(Der tilbydes 50% rabat ved selvgravning) 

960,00 1.200,00 

   

   

Ekstra særbidrag for Stenderup/Krogager 2.500,00      3.125,00  

   

Byggemodningsbidrag ved udstykning 
Dette modregnes i tilslutningsafgiften ved senere tilslutning til varmenettet 

15.000,00   18.750,00  
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Særlige betalinger 
 Ekskl. moms Inkl. moms 

Rentetilskrivning er 0,80% pr. mdr.   

   

Rykkerskrivelse / Inkassomeddelelse (rykker 2) / Betalingsaftale 100,00 (Momsfri) 

Restanceopkrævning på adressen (lukkebesøg) 250,00 (Momsfri) 

Forsyningsafbrydelse 400,00 (Momsfri) 

Udkørsel med foged/låsesmed (plus udgifter til foged/låsesmed) 790,00 987,50 

Genåbning 550,00 687,50 

Genåbning uden for normal arbejdstid 1015,00 1230,00 

Uberettiget forbrug - (ulovlig gentilslutning) 720,00 (Momsfri) 

   

Ekstraordinær måleraflæsning med regning 200,00 250,00 

Afprøvning af måler (1) Efter regning  

Udbringning af måler 215,00 268,75 

Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler 940,00 1175,00 

Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 måler 1100,00 1375,00 

Nedtagning af måler (2) Efter regning  

Måler genetablering (2) Efter regning  

   

Flytteopgørelse 65,00 81,25 

Regningskopi 35,00 43,75 

Fremsendelse af papirfaktura (betaling via betalingsservice er gratis) 20,00 25,00 

   

Selvaflæsningskort (rykker) 75,00 93,75 

Selvaflæsningskort (aflæsningsbesøg) 450,00 562,50 

Skønnet forbrug 75,00 93,75 

 
(1) Normalt koster dette cirka kr. 1.500,00. Viser det sig at der er fejl på måleren, så skal der ikke betales for 

afprøvning af måleren. 
(2) Oftest i forbindelse med nedrivning og genopbygning af ejendomme / sammenlægning af lejligheder. 
(3) Der er opkrævet et højere beløb i 2019 i forhold til indtægtsrammen. Derfor tilbagebetales beløbet til  

forbrugerne ved at nedsætte abonnementsopkrævningen til 0 for perioden 01.maj til 31. december 2020.  

 
 
 

Prisliste opdateret: 27. april 2020 

 
 

 

 
 


