
Struer Forsyning Fjernvarme A/S

JYLLANDSGADE 1

7600  STRUER

Telefon 96 84 22 30

1. januar - 31. december 2019

TARIFFER

STRUER, BREMDAL, HJERM, HUMLUM OG VEJRUM

Abonnementsbidrag ekskl. moms inkl. moms

Boliger:

Standardisoleret byggeri, 8,20kr            10,25kr          

pr. kvadratmeter bolig iflg. BBR

(Bygnings- og BoligRegistret)

Lavenergibyggeri, 6,15kr            7,69kr            

pr. kvadratmeter bolig iflg. BBR

Pr. kvadratmeter kælder iflg. BBR 2,05kr            2,56kr            

Erhverv, institutioner og blandet bolig/erhverv/institution m.v.:

Pr. liter maks. flow 6,15kr            7,69kr            

(Beregnes ud fra det foregående års

 kubikmeterforbrug)

Der skal minimum betales for et maks flow på 125 liter pr. time.

Der kan efter ønske fra ejeren eller varmeforsyningen opsættes flowbegrænser og

betales fast afgift efter det af ejeren ønskede maksimale flow.

Flowbegrænserbidrag, pr. stk. 240,00kr        300,00kr        

Måler- og administrationsbidrag, pr. stk. 680,00kr        850,00kr        

Uden aftag af varme

Ved tilslutning uden måler 1.000,00kr     1.250,00kr     

Energipris ekskl. moms inkl. moms

Pr. kWh 0,332kr          0,415kr          

Energiprisregulering

0,8 % fradrag til energiprisen pr. grads afkøling bedre end 36 grader celsius.

0,8 % tillæg til energiprisen pr. grads afkøling mindre end 28 grader celsius.

(Uden øvre/nedre grænse for fradrag/tillæg).

Energiprisreguleringen foretages udelukkende hos de forbrugere, som har været 
forbruger på den samme adresse gennem hele afregningsåret.

0,8 % fradrag til energiprisen pr. grads afkøling bedre end 36 grader celsius.

0,8 % tillæg til energiprisen pr. grads afkøling mindre end 28 grader celsius.

(Uden øvre/nedre grænse for fradrag/tillæg).

Energiprisreguleringen foretages udelukkende hos de forbrugere, som har været 
forbruger på den samme adresse gennem hele afregningsåret.

0,8 % fradrag til energiprisen pr. grads afkøling bedre end 36 grader celsius.

0,8 % tillæg til energiprisen pr. grads afkøling mindre end 28 grader celsius.

(Uden øvre/nedre grænse for fradrag/tillæg).

Energiprisreguleringen foretages udelukkende hos de forbrugere, som har været 
forbruger på den samme adresse gennem hele afregningsåret.

0,8 % fradrag til energiprisen pr. grads afkøling bedre end 36 grader celsius.

0,8 % tillæg til energiprisen pr. grads afkøling mindre end 28 grader celsius.

(Uden øvre/nedre grænse for fradrag/tillæg).

Energiprisreguleringen foretages udelukkende hos de forbrugere, som har været 
forbruger på den samme adresse gennem hele afregningsåret.

0,8 % fradrag til energiprisen pr. grads afkøling bedre end 36 grader celsius.

0,8 % tillæg til energiprisen pr. grads afkøling mindre end 28 grader celsius.

(Uden øvre/nedre grænse for fradrag/tillæg).

Energiprisreguleringen foretages udelukkende hos de forbrugere, som har været 
forbruger på den samme adresse gennem hele afregningsåret.

0,8 % fradrag til energiprisen pr. grads afkøling bedre end 36 grader celsius.

0,8 % tillæg til energiprisen pr. grads afkøling mindre end 28 grader celsius.

(Uden øvre/nedre grænse for fradrag/tillæg).

Energiprisreguleringen foretages udelukkende hos de forbrugere, som har været 
forbruger på den samme adresse gennem hele afregningsåret.

0,8 % fradrag til energiprisen pr. grads afkøling bedre end 36 grader celsius.

0,8 % tillæg til energiprisen pr. grads afkøling mindre end 28 grader celsius.

(Uden øvre/nedre grænse for fradrag/tillæg).

Energiprisreguleringen foretages udelukkende hos de forbrugere, som har været 
forbruger på den samme adresse gennem hele afregningsåret.

0,8 % fradrag til energiprisen pr. grads afkøling bedre end 36 grader celsius.

0,8 % tillæg til energiprisen pr. grads afkøling mindre end 28 grader celsius.

(Uden øvre/nedre grænse for fradrag/tillæg).

Energiprisreguleringen foretages udelukkende hos de forbrugere, som har været 
forbruger på den samme adresse gennem hele afregningsåret.

0,8 % fradrag til energiprisen pr. grads afkøling bedre end 36 grader celsius.

0,8 % tillæg til energiprisen pr. grads afkøling mindre end 28 grader celsius.

(Uden øvre/nedre grænse for fradrag/tillæg).

Energiprisreguleringen foretages udelukkende hos de forbrugere, som har været 
forbruger på den samme adresse gennem hele afregningsåret.

0,8 % fradrag til energiprisen pr. grads afkøling bedre end 36 grader celsius.

0,8 % tillæg til energiprisen pr. grads afkøling mindre end 28 grader celsius.

(Uden øvre/nedre grænse for fradrag/tillæg).

Energiprisreguleringen foretages udelukkende hos de forbrugere, som har været 
forbruger på den samme adresse gennem hele afregningsåret.

0,8 % fradrag til energiprisen pr. grads afkøling bedre end 36 grader celsius.

0,8 % tillæg til energiprisen pr. grads afkøling mindre end 28 grader celsius.

(Uden øvre/nedre grænse for fradrag/tillæg).

Energiprisreguleringen foretages udelukkende hos de forbrugere, som har været 
forbruger på den samme adresse gennem hele afregningsåret.

0,8 % fradrag til energiprisen pr. grads afkøling bedre end 36 grader celsius.

0,8 % tillæg til energiprisen pr. grads afkøling mindre end 28 grader celsius.

(Uden øvre/nedre grænse for fradrag/tillæg).

Energiprisreguleringen foretages udelukkende hos de forbrugere, som har været 
forbruger på den samme adresse gennem hele afregningsåret.

0,8 % fradrag til energiprisen pr. grads afkøling bedre end 36 grader celsius.

0,8 % tillæg til energiprisen pr. grads afkøling mindre end 28 grader celsius.

(Uden øvre/nedre grænse for fradrag/tillæg).

Energiprisreguleringen foretages udelukkende hos de forbrugere, som har været 
forbruger på den samme adresse gennem hele afregningsåret.

0,8 % fradrag til energiprisen pr. grads afkøling bedre end 36 grader celsius.

0,8 % tillæg til energiprisen pr. grads afkøling mindre end 28 grader celsius.

(Uden øvre/nedre grænse for fradrag/tillæg).

Energiprisreguleringen foretages udelukkende hos de forbrugere, som har været 
forbruger på den samme adresse gennem hele afregningsåret.

0,8 % fradrag til energiprisen pr. grads afkøling bedre end 36 grader celsius.

0,8 % tillæg til energiprisen pr. grads afkøling mindre end 28 grader celsius.

(Uden øvre/nedre grænse for fradrag/tillæg).

Energiprisreguleringen foretages udelukkende hos de forbrugere, som har været 
forbruger på den samme adresse gennem hele afregningsåret.

0,8 % fradrag til energiprisen pr. grads afkøling bedre end 36 grader celsius.

0,8 % tillæg til energiprisen pr. grads afkøling mindre end 28 grader celsius.

(Uden øvre/nedre grænse for fradrag/tillæg).

Energiprisreguleringen foretages udelukkende hos de forbrugere, som har været 
forbruger på den samme adresse gennem hele afregningsåret.

0,8 % fradrag til energiprisen pr. grads afkøling bedre end 36 grader celsius.

0,8 % tillæg til energiprisen pr. grads afkøling mindre end 28 grader celsius.

(Uden øvre/nedre grænse for fradrag/tillæg).

Energiprisreguleringen foretages udelukkende hos de forbrugere, som har været 
forbruger på den samme adresse gennem hele afregningsåret.

0,8 % fradrag til energiprisen pr. grads afkøling bedre end 36 grader celsius.

0,8 % tillæg til energiprisen pr. grads afkøling mindre end 28 grader celsius.

(Uden øvre/nedre grænse for fradrag/tillæg).

Energiprisreguleringen foretages udelukkende hos de forbrugere, som har været 
forbruger på den samme adresse gennem hele afregningsåret.

0,8 % fradrag til energiprisen pr. grads afkøling bedre end 36 grader celsius.

0,8 % tillæg til energiprisen pr. grads afkøling mindre end 28 grader celsius.

(Uden øvre/nedre grænse for fradrag/tillæg).

Energiprisreguleringen foretages udelukkende hos de forbrugere, som har været 
forbruger på den samme adresse gennem hele afregningsåret.

0,8 % fradrag til energiprisen pr. grads afkøling bedre end 36 grader celsius.

0,8 % tillæg til energiprisen pr. grads afkøling mindre end 28 grader celsius.

(Uden øvre/nedre grænse for fradrag/tillæg).

Energiprisreguleringen foretages udelukkende hos de forbrugere, som har været 
forbruger på den samme adresse gennem hele afregningsåret.

0,8 % fradrag til energiprisen pr. grads afkøling bedre end 36 grader celsius.

0,8 % tillæg til energiprisen pr. grads afkøling mindre end 28 grader celsius.

(Uden øvre/nedre grænse for fradrag/tillæg).

Energiprisreguleringen foretages udelukkende hos de forbrugere, som har været 
forbruger på den samme adresse gennem hele afregningsåret.

0,8 % fradrag til energiprisen pr. grads afkøling bedre end 36 grader celsius.

0,8 % tillæg til energiprisen pr. grads afkøling mindre end 28 grader celsius.

(Uden øvre/nedre grænse for fradrag/tillæg).

Energiprisreguleringen foretages udelukkende hos de forbrugere, som har været 
forbruger på den samme adresse gennem hele afregningsåret.

0,8 % fradrag til energiprisen pr. grads afkøling bedre end 36 grader celsius.

0,8 % tillæg til energiprisen pr. grads afkøling mindre end 28 grader celsius.

(Uden øvre/nedre grænse for fradrag/tillæg).

Energiprisreguleringen foretages udelukkende hos de forbrugere, som har været 
forbruger på den samme adresse gennem hele afregningsåret.

0,8 % fradrag til energiprisen pr. grads afkøling bedre end 36 grader celsius.

0,8 % tillæg til energiprisen pr. grads afkøling mindre end 28 grader celsius.

(Uden øvre/nedre grænse for fradrag/tillæg).

Energiprisreguleringen foretages udelukkende hos de forbrugere, som har været 
forbruger på den samme adresse gennem hele afregningsåret.

0,8 % fradrag til energiprisen pr. grads afkøling bedre end 36 grader celsius.

0,8 % tillæg til energiprisen pr. grads afkøling mindre end 28 grader celsius.

(Uden øvre/nedre grænse for fradrag/tillæg).

Energiprisreguleringen foretages udelukkende hos de forbrugere, som har været 
forbruger på den samme adresse gennem hele afregningsåret.

0,8 % fradrag til energiprisen pr. grads afkøling bedre end 36 grader celsius.

0,8 % tillæg til energiprisen pr. grads afkøling mindre end 28 grader celsius.

(Uden øvre/nedre grænse for fradrag/tillæg).

Energiprisreguleringen foretages udelukkende hos de forbrugere, som har været 
forbruger på den samme adresse gennem hele afregningsåret.

0,8 % fradrag til energiprisen pr. grads afkøling bedre end 36 grader celsius.

0,8 % tillæg til energiprisen pr. grads afkøling mindre end 28 grader celsius.

(Uden øvre/nedre grænse for fradrag/tillæg).

Energiprisreguleringen foretages udelukkende hos de forbrugere, som har været 
forbruger på den samme adresse gennem hele afregningsåret.

0,8 % fradrag til energiprisen pr. grads afkøling bedre end 36 grader celsius.

0,8 % tillæg til energiprisen pr. grads afkøling mindre end 28 grader celsius.

(Uden øvre/nedre grænse for fradrag/tillæg).

Energiprisreguleringen foretages udelukkende hos de forbrugere, som har været 
forbruger på den samme adresse gennem hele afregningsåret.

0,8 % fradrag til energiprisen pr. grads afkøling bedre end 36 grader celsius.

0,8 % tillæg til energiprisen pr. grads afkøling mindre end 28 grader celsius.

(Uden øvre/nedre grænse for fradrag/tillæg).

Energiprisreguleringen foretages udelukkende hos de forbrugere, som har været 
forbruger på den samme adresse gennem hele afregningsåret.

0,8 % fradrag til energiprisen pr. grads afkøling bedre end 36 grader celsius.

0,8 % tillæg til energiprisen pr. grads afkøling mindre end 28 grader celsius.

(Uden øvre/nedre grænse for fradrag/tillæg).

Energiprisreguleringen foretages udelukkende hos de forbrugere, som har været 
forbruger på den samme adresse gennem hele afregningsåret.

0,8 % fradrag til energiprisen pr. grads afkøling bedre end 36 grader celsius.

0,8 % tillæg til energiprisen pr. grads afkøling mindre end 28 grader celsius.

(Uden øvre/nedre grænse for fradrag/tillæg).

Energiprisreguleringen foretages udelukkende hos de forbrugere, som har været 
forbruger på den samme adresse gennem hele afregningsåret.

0,8 % fradrag til energiprisen pr. grads afkøling bedre end 33 grader celsius.

0,8 % tillæg til energiprisen pr. grads afkøling mindre end 25 grader celsius.

(Uden øvre/nedre grænse for fradrag/tillæg).

Energiprisreguleringen foretages udelukkende hos de forbrugere, som har været 
forbruger på den samme adresse gennem hele afregningsåret.
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Byggemodningsbidrag - udstykninger ekskl. moms inkl. moms

Ejendom (én-familiehus, standardisoleret byggeri)

Byggemodningsbidrag pr. parcel med en 

selvstændig stikledning 15.000,00kr   18.750,00kr   
Stikledningsbidrag indtil 250 m

2 
boligareal og 

indtil maks. flow på 250 liter pr. time, og 

inkl. 15 meter stikledning 7.000,00kr     8.750,00kr     

Herefter pr. m
2 
boligareal og pr. liter pr. time 60,00kr          75,00kr          

Stikledningslængde udover 15 meter, pr. meter 450,00kr        562,50kr        

25 % af kælderarealet medregnes som boligareal.  

Ejendom (én-familiehus, lavenergi-byggeri)

Byggemodningsbidrag pr. parcel med en 

selvstændig stikledning 12.500,00kr   15.625,00kr   

Stikledningsbidrag indtil maks. flow på 125 liter

pr. time og inkl. 15 meter stikledning 2.000,00kr     2.500,00kr     
Herefter pr. liter pr. time (der kan maksimalt 

leveres op til 250 liter pr. time) 60,00kr          75,00kr          

Stikledningslængde udover 15 meter, pr. meter 450,00kr        562,50kr        

Investeringsbidrag ekskl. moms inkl. moms

Ejendom (én-familiehus)

Indtil 250 m
2
 boligareal og indtil maks. flow på

250 liter pr. time, og inkl. 15 meter stikledning 22.000,00kr   27.500,00kr   

Herefter pr. m
2 
boligareal og pr. liter pr. time 60,00kr          75,00kr          

Stikledningslængde udover 15 meter, pr. meter 450,00kr        562,50kr        

25 % af kælderarealet medregnes som boligareal.  

Etagebyggeri (boligblok)

Indtil 250 m
2
 boligareal og indtil maks. flow på

250 liter pr. time, og inkl. 15 meter stikledning 22.000,00kr   27.500,00kr   

Herefter pr. m
2 
boligareal og pr. liter pr. time: 

Indtil 1.000 m
2
 og 1.000 l/h 60,00kr          75,00kr          

1.001- 4.000 m
2
 og 1.001-4.000 l/h 30,00kr          37,50kr          

4.001- 16.000 m
2
 og 4.001-16.000 l/h 15,00kr          18,75kr          

Over 16.000 m2 og 16.000 l/h 7,50kr            9,38kr            

Med selvstændig afspærring i teknikrum

med fælles adgang, tillæg pr. ekstra stik 1.500,00kr     1.875,00kr     

Stikledningslængde udover 15 meter, pr. meter 450,00kr        562,50kr        

25 % af kælderarealet medregnes som bolig-/fællesareal.  

Varmeforsyningen afgør om der skal betales efter areal eller maks. flow.

Erhvervsejendom/Institution

Indtil 250 m
2
 eller indtil maks. flow på 250

liter pr. time, og inkl. 15 meter stikledning 22.000,00kr   27.500,00kr   

Herefter pr. m
2
 og pr. liter pr. time:

Indtil 1.000 m
2
 og 1.000 l/h 60,00kr          75,00kr          

1.001- 4.000 m
2
 og 1.001-4.000 l/h 30,00kr          37,50kr          

4.001- 16.000 m
2
 og 4.001-16.000 l/h 15,00kr          18,75kr          

Over 16.000 m2 og 16.000 l/h 7,50kr            9,38kr            

Med selvstændig afspærring i teknikrum

med fælles adgang, tillæg pr. ekstra stik 1.500,00kr     1.875,00kr     

Stikledningslængde udover 15 meter, pr. meter 450,00kr        562,50kr        

25 % af kælderarealet medregnes som institutions/erhvervsareal.  

Varmeforsyningen afgør om der skal betales efter areal eller maks. flow.
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Gebyr ekskl. moms inkl. moms

Rykkerskrivelse 1. rykker (momsfri) 100,00kr        

Rykkerskrivelse 2. rykker (momsfri) 100,00kr        

Inkassooverdragelse til SKAT 100,00kr        

Lukkebesøg (momsfri) 670,00kr        

Genåbningsgebyr indenfor normal arbejdstid 625,00kr        781,25kr        

Genåbningsgebyr udenfor normal arbejdstid 1.445,00kr     1.806,25kr     

Betalingsordning (momsfri) 105,00kr        

Fogedforretning, udkørende efter regning

Udskrivning af rykker-selvaflæsningskort 75,00kr          93,75kr          

Skønnet aflæsning 65,00kr          81,25kr          

Ekstraordinær opkrævning ved flytning 65,00kr          81,25kr          

Flytteaflæsninger foretaget af Struer 

Forsyning, opkræves gebyr 555,00kr        693,75kr        

Indhentning af aflæsning i forbindelse med

manglende/ikke rettidig indsendelse af 

selvaflæserkort, opkræves gebyr 555,00kr        693,75kr        

Ved ændring af åropgørelse/aconto

i forbindelse med manglende indsendelse 

af selvaflæserkort, opkræves gebyr 150,00kr        187,50kr        
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