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Årlige afgifter
Gældende
Takster er gældende i perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020
___________________________________________________________________
Forbrugsafgift
Kr.
Kr.
eksklusiv moms
inklusiv moms
Per MWh – forbrug
420,00
525,00
________________________________________________________________
Effektafgifter
BBR boligareal (årspris)

Tilslutningsareal industri
Pr. m2 BBR-erhvervsarealer*
0 til 2.000 m2
2.000 m2 til 10.000 m2.
Fra 10.000 m2 til 25.000 m2
Fra 25.000 m2
Industri tilsluttet før 2010*

12,00

15,00

Kr.
eksklusiv moms

Kr.
inklusiv moms

12,00
10,20
8,40
0,00

15,00
12,75
10,50
0,00

8,40

10,50

*Betingelsen for at tariffen for areal kan anvendes er, at der forsynes via 1 stik. og at der ikke indgår BBR
boligareal i det samlede BBR-areal.
Tariffen for større industri, tilsluttet før 2010, er gældende i 25 år regnet fra datoen for 1. indbetaling til
værket. Herefter betales samme afgift som anden industri.
Retningslinjer for fastsættelse af arealer til beregning af effektafgift:
Arealet fastsættes efter hvor mange m 2 der er registreret på BBR-meddelelsens felter, boligareal- og
erhvervsareal.

___________________________________________________________________
Abonnementsbidrag
Kr.
eksklusiv moms
400,00

Kr.
inklusiv moms
500,00

Årlig fast bidrag pr. måler, hvor
forbrugerne stiller el til rådighed
Tillæg pr. måler, hvor forbrugeren
420,00
490,00
ikke stiller el til rådighed
(fjernaflæsning er her ikke muligt.)
__________________________________________________________________

2

Motivationstarif
Fradrag i varmeprisen, den målte returtemperatur skal være lavere end den
forventede. Hvis den er det, opnår man et fradrag på 2 % af prisen af MWh forbruget
pr. grad, den er lavere.
Neutral Zone, hvis den målte returtemperatur er 0 til 3 grader højere end den, vi
forventer, gives der hverken tillæg eller fradrag.
Tillæg i varmeprisen, den målte returtemperatur er mere end 3 grader højere end
den forventede, hvis den er det, skal der betales et tillæg på 2 % af MWh forbruget
pr. grad, den er højere.
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De forventede returtemperaturen fremgår af tabellen.

Neutralt område – Er 3 gr. højere end Forventet Returtemperatur. En gennemsnitlig Returtemperatur i dette område påvirker ikke MWh prisen!
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Byggevarme
Oversigt
Kr.
Kr.
eksklusiv moms
inklusiv moms
Pr MWh – forbrug
624,00
780,00
Pr. m2 BBR-arealer
0,00
0,00
Månedlig fast bidrag pr. måler
200,00
250,00
___________________________________________________________________
Betingelser for
byggevarme
Hvis der ønskes etableret byggevarme, rettes der henvendelse til varmeværket
senest en uge før.
Der kan maximalt afregnes efter taksten for byggevarme i 6 måneder.
Billund Varmeværk monterer en byggevarmemåler. Denne aflæses og afregnes en
gang pr. måned. I afregningen indgår en fast månedlig leje pr. måler.
Byggevarme afregnes efter Billund Varmeværks almindelige betalings betingelser.
Billund Varmeværk forbeholder sig ret til at afbryde for byggevarmeforsyningen, hvis
der efter Billund Varmeværks skøn ikke opnås en fornuftig afkøling.
___________________________________________________________________
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Gebyrer
Oversigt
Kr.
eksklusiv moms
100,00
100,00
375,00
65,00
375,00
270,00

Kr.
inklusiv moms
81,25
468,75
337,50

Rykkerbrev
Inkassobrev
Lukningsgebyr
Flytteopgørelse*
Genåbningsgebyr
Slutaflæsning foretaget af
varmeværket.*
Udskrift af regningskopi
65,00
81,25
Plombering ved midlertidig
500,00
625,00
afbrydelse**
___________________________________________________________________
*Minimumsbeløb til udbetaling er kr. 50,**Ved omlægning og afbrydelse af stikledning eller flytning af måler, på kundens
foranledning, betales de faktiske omkostninger.
Betalingsbetingelser
Afgifterne opkræves månedsvis forud i 4 lige store a’conto rater. A’conto rater skal
være varmeværket i hænde den 1. i den måned, hvor afgiften forfalder.
Varmeværket fastsætter a’conto raten for en periode der svarer til
varmeregnskabsåret.
Den endelige opgørelse sker på baggrund af en aflæsning af målerne i december.
Årsopgørelsen udsendes i januar og indregnes til betaling sammen med 1. rate i
februar. Overstiger eventuel tilbagebetaling raten, udbetales det overskydende beløb
via NETS.
Ved overskridelse af betalingsfristen tilskrives rente. Renten beregnes i henhold til
gældende rentelov p.t.
Nationalbankens officielle udlånsrente + 7 % p.a.
Ved et a’conto forbrug større end 500 MWh pr. år. aflæser værket måleren den
sidste dag i hver måned og forbruget afregnes efter måler i efterfølgende måned.
___________________________________________________________________
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Tariffer for tilslutning til returledning
Særlige vilkår
Hvis varmen ikke bruges til bolig opvarmning og eller opvarmning af varmt
brugsvand, er det i visse situationer muligt at blive tilsluttet returledningen. Det
kræver dog hver gang en særskilt aftale mellem forbrugeren og Billund Varmeværk.
Billund Varmeværk er berettiget til at afvise tilslutning til returen, hvis de tekniske
forhold for returtilslutning ikke er til stede.
Som et eksempel på brugen af returvarme kan nævnes, køreramper som om
vinteren ønskes friholdt for sne og is.
___________________________________________________________________
Afgifter

Pr MWh – forbrug
Pr. m2 BBR-arealer
Årlig fast bidrag pr. måler

Kr.
eksklusiv moms
378,00
0,00
400,00

Kr.
inklusiv moms
472,50
0,00
500,00

___________________________________________________________________
Tilslutningsafgift
Tilslutningsafgiften sættes lig med Billund Varmeværks udgift til at etablering af
tilslutningsanlægget.
Forudsætningerne for tilslutning på disse særlige vilkår.
• Billund Varmeværk kan ikke garantere nogen form for temperatur, da
temperaturen i returen er stærkt varierende i ledningsnettet.
• Hvis anlægget ombygges fra retur til fremløb, normaliseres betaling for
varme og effekt bidrag fra tidspunktet hvor ombygningen bliver færdigmeldt.
___________________________________________________________________

Tariffer for køb af overskudsvarme
Særlige vilkår
Billund Varmeværk køber overskudsvarme, sol og anden form for overskydende
varme, prisen afhænger af hvilken temperatur overskudsvarmen har, og forhandles
derfor på individuelle kontrakter.
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Tilslutnings-, stiklednings- samt byggemodningsbidrag
Tilslutningsafgift
Tilslutningsbidrag boligarealer inkl. tilslutning til hovedledningsnet og op til 20 m stik.
(Udover 20 m stik afregnes efter tabel for ”etablering af stikledning”)

Fritliggende enfamiliehus
(BBR kode 120)
Række, kæde eller dobbelthus
(BBR kode 130)

Kr.
eksklusiv moms
23.900,00

Kr.
inklusiv moms
29.875,00

18.900,00

23.625,00

Tilslutningsbidrag boligarealer inkl. tilslutning til hovedledningsnet og op til 20 m stik i
nyudstykninger udstykket efter 1/7-2019 (Udover 20 m stik afregnes efter tabel for
”etablering af stikledning”)
Kr.
Kr.
eksklusiv moms
inklusiv moms
Fritliggende enfamiliehus
5.500,00
6.875,00
(BBR kode 120)
Række, kæde eller dobbelthus
2.900,00
3.625,00
(BBR kode 130)

Tilslutningsbidrag per m 2 BBR-bolig og erhvervsarealer for øvrige bygninger.
Der afregnes derudover for stikledning efter tabel for ”etablering af stikledning”
Tilslutningsareal industri
Kr.
Kr.
Pr. m2 BBR erhvervsarealer*
eksklusiv moms
inklusiv moms
0 til 2.000 m2
54,00
70,00
2.000 m2 til 10.000 m2.
47,60
59,50
10.000 m2 til 25.000 m2.
39,20
49,00
Fra 25.000 m2.
28,00
35,00
*Betingelsen for at tariffen for areal kan anvendes er, at der forsynes via 1 stik. og at der ikke indgår BBR
boligareal i det samlede BBR-areal.

___________________________________________________________________
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Tilslutningsafgift
Gaskonverterings
område
Konverteringsområde 1.
(Gasområde omkring Grønningen)

Fritliggende enfamiliehus.
Afbrydelse af naturgas.
Tilslutning i alt (BBR kode 120)
Række, kæde eller dobbelthus
Afbrydelse af naturgas.
Tilslutning i alt (BBR kode 130)
Konverteringsområde 2.
(Lillevang)

Fritliggende enfamiliehus.
Afbrydelse af naturgas.
Kompensationsbetaling naturgas
Tilslutning i alt (BBR kode 120)

Kr.
eksklusiv moms
23.900,00
2.920,00
26.840,00
18.920,00
2.920,00
21.840,00

Kr.
inklusiv moms
29.875,00
3.650,00
33.550,00
23.650,00
3.650,00
27.300,00

Kr.
eksklusiv moms
23.900,00
2.920,00
6.700,00
32.200,00

Kr.
inklusiv moms
29.875,00
3.650,00
6.700,00
40.250,00

Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og
varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og
varmelevering.
___________________________________________________________________
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Etablering af
stikledning

Tilslutning til hovedledningsnet
Stikledning op til ø32mm per
meter

Kr.
eksklusiv moms
10.000,00
520,00

Kr.
inklusiv moms
12.500,00
650,00

Stikledning ø42 og ø48 per meter
600,00
750,00
Stikledning ø 60 per meter
800,00
1.000,00
Stikledning ø 76 per meter
940,00
1.175,00
Stikledning ø 89 per meter
1.140,00
1.425,00
Stikledning ø 114 per meter
1.680,00
2.100,00
Stikledning ø 139 per meter
2.380,00
2.975,00
Større stikledning
Indhent pris
Indhent pris
___________________________________________________________________

Kundegruppe 4
(Lalandia ferieboliger)
Da området ikke har betalt byggemodnings-, tilslutnings- og stikledningsbidrag ved
tilslutning, betales i stedet, ud fra opførelsesdatoen:
Investeringsafgift:
Kr.
Kr.
eksklusiv moms
inklusiv moms
Investeringsafgift per m 2 indtil
16,00
20,00
31/12-2019
Investeringsafgift per m 2 fra 1/120,00
25,00
2020
Investeringsafgiften betales som en årlig afgift i 15 år regnet fra 1. indbetaling til
varmeværket.
___________________________________________________________________

Byggemodningsbidrag
Der bliver opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykninger.
Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse
med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre Billund Varmeværks faktiske
udgifter til etablering af gadeledninger i udstykningsområdet.
Byggemodningsbidraget for en konkret udstykning kan beregnes ved henvendelse til
Billund Varmeværk
75 % af byggemodningsbidraget skal betales af udstykkeren inden gadeledninger i
udstykningsområdet etableres. Efter endt arbejde beregnes de faktiske
omkostninger og differencen faktureres. (eventuelt for meget opkrævet
byggemodningsbidrag tilbagebetales)
___________________________________________________________________
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