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PRISER FOR  
GEV VARME A/S 

Gældende fra 1. april 2021 

Forbrug 

  

Abonnementer 

 ekskl. moms inkl. moms 

Abonnement (kr. / part / år) 1.000,00 1.250,00 

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

Belastningsbidrag - Erhverv (kr. / opvarmet m² ifølge BBR / 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normal ekskl. moms inkl. moms 

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

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

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



 

 2 
GEV Varme A/S 

CVR-nr. 25525795  

Tilslutning 

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

 ekskl. moms inkl. moms 

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) (2) 960,00 1.200,00 

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

Byggemodningsbidrag ved udstykning (3) 15.000,00 18.750,00 
 
(2) Der tilbydes 50 % ved selvgravning 
(3)  Ved senere tilslutning til varmenettet, tilbagebetales byggemodningsbidraget ifølge aftalen indgået vedrørende den 
pågældende udstykning. Specifikke aftaler kan undersøges ved kontakt til GEV.   
 

Særlige betalinger 

 ekskl. moms inkl. moms 

Rykker til kunde ved for sen betaling (1) (2) 100,00 Momsfri 

Betalingsaftale (1) 260,00 Momsfri 

Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) (6) 870,00 Momsfri 

Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning (1) 1.030,00 Momsfri 

Genåbning 650,00 812,50 

Genåbning uden for normal arbejdstid 1.270,00 1.587,50 

Fogedforretning, udkørende (4) Efter regning  

Opstart af fogedforretning (5) 680,00 850,00 

Serviceteknikerkørsel ved fogedsager 1.010,00 1.262,50 
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Særlige betalinger (fortsat)  

 ekskl. moms inkl. moms 

Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler 1.120,00 1.400,00 

Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere 1.440,00 1.800,00 

Udbringning af måler 240,00 300,00 

Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 1.490,00 1.862,50 

Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 2.210,00 2.762,50 

Målerundersøgelse på stedet 1.070,00 1.337,50 

Nedtagning af måler 960,00 1.200,00 

Genopsætning af nedtaget måler 960,00 1.200,00 

Målerudskiftning på kundens foranledning 1.250,00 1.562,50 

   

Rykker for manglende selvaflæsning (6) 90,00 Momsfri 

Skønnet aflæsning 120,00 150,00 

Aflæsningsbesøg 500,00 625,00 

Flytteopgørelse 65,00 81,25 

Regningskopi 35,00 43,75 

Ekstraordinær måleraflæsning med regning 200,00 250,00 

 
(1) Disse gebyrer er I henhold til Told- og Skattestyrelsens afgørelse SKM2004. 4.273TSS af 2. juli 2004 fritaget for moms  
(2) Fastsat ved lov. Rentelovens § 9 b, jf. lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014. 
(3) Fastsat ved lov. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2002, som ændret ved bekendtgørelse nr. 105 af 31. januar 

2013, om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling. 
(4) Fastsættes af fogedretten iht. retsplejeloven. 
(5) Dette gebyr må kun anvendes, når fogeden ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven. 
(6) Disse gebyrer er fritaget for moms. For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udgangspunkt, at 

afbrydelsen sker som led i en restanceprocedure. 

 


