
Prisblad 2021 Fors Varme Roskilde A/S

kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms
Pris pr. MWh 451,56 361,25 531,25 425,00 -15,0%

kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms
Abonnement pr. måler 625,00 500,00 625,00 500,00 0,0%

kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms
0 - 500 m² 32,71 26,17 29,48 23,58 11,0%
500 - 10.000 m² 26,17 20,94 23,58 18,86 11,0%
Over 10.000 m² 6,54 5,23 5,90 4,72 11,0%

kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms
Præmie pr. °C for afkøling ved lavere returtemp. 
end det forventede (beregnet udfra 
fremløbstemp.)

4,85 3,88 4,85 3,88 0,0%

Afgift pr. °C for afkøling ved højere returtemp. 
end det forventede (beregnet udfra 
fremløbstemp.)

4,85 3,88 4,85 3,88 0,0%

Ekstra afgift pr. °C for den del af returtemp. der 
ligger over 50 °C.

4,85 3,88 4,85 3,88 0,0%

kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms
Fritliggende enfamiliehus pr. bolig 22.950,00 18.360,00 22.950,00 18.360,00 0,0%
Kæde- og rækkehuse pr. bolig 15.300,00 12.240,00 15.300,00 12.240,00 0,0%
Etage- og almene familieboliger pr. bolig 11.475,00 9.180,00 11.475,00 9.180,00 0,0%
Ungdomsboliger pr. bolig 4.590,00 3.672,00 4.590,00 3.672,00 0,0%

kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms

Parcelhus, kæde- og rækkehus (ø26+26 alupex 
twinrør)

16.656,00 13.324,80 16.656,00 13.324,80 0,0%

Byggemodningsbetaling

kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms
Adgang til M-Bus og pulsudtag 3.750,00 3.000,00 3.750,00 3.000,00 0,0%

Prisen for byggemodning udgør maksimalt varmeselskabets faktiske omkostninger til etablering af gadeledninger i udstykningsområdet.

Andre målergebyrer
2021 2020 Takstændring i 

%

Varmepris
2021 2020

Prisændring i %

Målerabonnement
2021 2020

Prisændring i %

Fast pris pr. m2 opkræves på grundlag af 
ejendommens bolig- og/eller erhvervsareal ifølge 
BBR efter følgende skala:

2021 2020
Prisændring i %

Boligejendomme klassificeret som energiramme 2015/2020 iht. BR10 eller senere energiramme, uden anvendelse af supplerende 
varmekilde, kan søge om reduktion af den faste afgift til 50 % af normaltaksten. Såfremt bygningen efterfølgende ikke opfylder 
energirammen, vil reduktionen bortfalde for de efterfølgende år.

Afkølingspræmie - kr./MWh/°C
2021 2020

Prisændring i %

Investeringsbetaling følger de mellem 
Brancheforeningen Dansk Fjernvarme og 
Energitilsynet aftalte priser

2021 2020
Prisændring i %

Ved fjenvarmetilslutning af erhverv/store ejendomme eller byggemodning: Kontakt os venligst for beregning.

Stikledningsbetaling
2021 2020

Prisændring i %

For erhvervskunder og institutioner med større varmebehov vil der være tale om en stigning på 25 % for hver dimension stikket øges.



Varmepris for gennemsnitshus
kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms

130 m² 4.252,63 3.831,75 11,0%
18,1 MWh 8.173,28 9.615,63 -15,0%
Målerabonnement 625,00                625,00                0,0%
I alt 13.050,91          14.072,38          -7,3%

Rumvarme-
effektbehov

kW kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms
Privatkunder - parcelhus, kæde- og rækkehus ≤ 15 2.680,00 2.144,00 1.660,00 1.328,00

≤ 50 5.982,50 4.786,00 4.452,50 3.562,00
≤ 100 8.247,50 6.598,00 5.308,75 4.247,00
≤ 150 8.956,25 7.165,00 5.608,75 4.487,00

kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms

3.000,00 2.400,00

1.500,00 1.200,00 1.500,00 1.200,00

Nedtagning af fjernvarmeanlæg ved opsigelse af 
abonnementsaftale

efter faktiske omkostninger

Gebyrer ifm. abonnementsordning på fjernvarmeanlæg

Teknikerudkald, hvor fejl ikke kan henledes til Fors' 
fjernvarmeanlæg

2021 2020 Takstændring i 
%

Erhvervskunder

Erhvervskunder inkl. boligforeninger og institutioner med et varmeeffektbehov større end 150 kW afregnes efter individuelt beregnet 
abonnementspris, baseret på faktiske omkostninger ifm. etablering af fjernvarmeanlæg.

Model A - inkl. installation Model B - ekskl. installation

Erhvervskunder inkl. boligforeninger og 
institutioner

Abonnementspriser på fjernvarmeanlæg pr. 
anlæg pr. år

Privatkunder


