Hvad koster det at få fjernvarme?
Kampagnetilbud: Kom med på fjernvarmen for 10.000 kr.
Bor du i et område, hvor Køge Fjernvarme er på vej med fjernvarme, så sig ja, inden vi graver. Du sparer 21.250 kr. - og får
derudover ½ pris på effektbetalingen i fem år – svarende til i alt 8.530 kr. for en standardbolig.

Tilslutningen til fjernvarme koster 10.000 kr.

Du får den udvendige tilslutning til fjernvarme. Tilslutningen inkluderer:
 Nedgravning af stikledning fra vejen frem til husets ydermur
 Indføring af stikledning til murens inderside
 Montering af hovedhane
 Køge Fjernvarme ejer stikledningen og vedligeholder den.

Fjernvarmepris

Nedenfor er vist to modeller for at finansiere tilslutning til fjernvarmenettet og den fjernvarmeunit, som er inde i huset.
Enten låner du pengene til tilslutningen til fjernvarme via VEKS’ Låneordning og får din unit på leje/abonnement hos Køge
Fjernvarme via en lejeordning. Du kan også vælge selv at betale tilslutningen og investere i en unit, og dermed ejer du selv
fjernvarmeinstallationen.
Nedenfor er priserne angivet for henholdsvis tilslutning og unit - samt din årlige fjernvarmepris (2021 priser).

Lejeordning

Ejerordning

720 kr./år i 15 år*

10.000 kr.

2.760 kr./år

30.000 kr.

3.480 kr./år i 15 år
derefter 2.760 kr./år

40.000 kr.**

Tilslutning (udenfor bygning)
Unit (indenfor bygning)
I alt
* 10.000 kr. til 1% rente over 15 år

** Kan finansieres via VEKS’ låneordning til gældende rente 1% (3.000 kr./år)

Årlig fjernvarmepris ved typisk forbrug på 18,1 MWh/år – 130m2 bolig
Abonnement (herunder måler)

1.260 kr./år

1.260 kr./år

Effekt (13,125 kr. pr. m2 bolig)*

1.706 kr./år

1.706 kr./år

18,1 MWh (623,44 kr. pr MWh)

11.284 kr./år

11.284 kr./år

0 kr./år

1.250 kr./år

3.480 kr./år

3.000 kr./år

17.730 kr./år

18.500 kr./år

Serviceordning (anslået)
Finansiering (udregning ovenfor)
I alt
* Kampagnerabat halv pris i fem år - herefter 26,25 kr. pr.

m2

bolig

** Anslået pris til service af unit – se forklaring nederst i dokumentet

Nedenfor er forklaret, hvad unit-ordningerne omfatter
Lejeordning: Abonnement på unit
I stedet for selv at eje din fjernvarmeunit, tilbyder Køge Fjernvarme en ordning, hvor du betaler 2.760 kr./år i leje/abonnement
for unit. Vi installerer og servicerer fjernvarmeunitten fremadrettet, og du skal derfor ikke tænke på omkostninger til reparation
og vedligeholdelse i fremtiden. Når fjernvarmeunitten ikke virker længere, sætter vi en ny op. Alt dette er inkluderet i din abonnementsordning. Vi demonterer desuden dit gamle gas- eller oliefyr og sørger for miljørigtig genanvendelse.
Du betaler for og ejer selv din fjernvarmeunit
Det er også muligt, at du selv kontakter en VVS-leverandør og køber din egen fjernvarmeunit. Vi anslår, at det vil koste ca.
30.000 kr. at få nedtaget den gamle installation og få opsat og tilsluttet en fjernvarmeunit. Du vil herefter selv stå for omkostningen til service og vedligeholdelse af din egen fjernvarmeunit - og for udskiftning. Du kan eventuelt finansiere din unit via
VEKS’ låneordning til gældende rente 1%.
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