
 

 
 

ANSØGNING OM TILSLUTNING TIL FJERNVARME 

(VARMEFORBRUG STØRRE END 40 MWh ÅRLIGT) 
 

Undertegnede ejer af nedenfor nævnte ejendom ansøger hermed Vestforbrænding om tilslutning til fjernvarme. 

 

 

Ejendommens adresse:  __________________________________ _________________________ 

                             Matr.nr. 

 

Ved godkendelse af denne ansøgning, forpligter Vestforbrænding sig til at indføre stikledning der afsluttes med 2 

hovedventiler indenfor mur tættest på hovedledning eller i målerbrønd umiddelbart inde på matriklen, samt 

levering af 1 stk. måler og sendeudstyr. Dette er betinget af, at installationen godkendes, se nedenfor. Ønskes 

ekstra målerudstyr opkræves de faktiske omkostninger pr. sæt af Vestforbrænding.  

 

Areal i henhold til BBR  ________________ m2     Bolig           Erhverv 

Ønsket effekt   ________________ MW 

Forventet forbrug   ________________ MWh 

 
Se venligst vores leveringsbestemmelser på https://www.vestfor.dk/fjernvarme/leveringsbestemmelser/ 

 
Dato for ønsket tilslutning  ________________  
 

Ansøgningen modtaget den:  ___________________________ (udfyldes af Vestforbrænding) 

 

Kommentarer vedr. areal m.v. f.eks. planlagte udvidelser: _____________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
   

Er det nybyg eller konvertering? 

 

Nybyggeri          Konvertering 

 

Hvis konvertering, udfyldes nedenstående afsnit omkring de seneste års forbrug samt opvarmningsform. 

 

Ejendommens nuværende opvarmningsform (Olie / Gas / El):  ________________________________ 

Ejendommens forbrug i de seneste 3 år (angivet med dato/måned/år) bedes så vidt muligt oplyst.  

 

 

 

Fra                til                                        l / m3 / kW 
                                          

Fra                til                   _______       l / m3 / kW 
 
 
Fra                                         til                                                       _______       l / m3 / kW 
 

 

Tilslutningspris ved forbrug over 40 MWh (inkl. Moms): 

Vestforbrænding opkræver en tilslutningsafgift gældende for 2023 på kr. 325.119 pr. MW installeret effekt, 

dog minimum kr. 45.000. Dette er en engangsudgift der betales i forbindelse med idriftsættelsen, prisen er 
indeksreguleret og tilrettes én gang årligt. 
 

 

 
 

 

 

 

https://www.vestfor.dk/fjernvarme/leveringsbestemmelser/


 

 

 

Navn på modtager af regning (både for tilslutningsafgift og fremtidige fjernvarmeregninger): 
 

 
Navn:____________________________________________________________________________ 

 

 

Ejer/administrator af ejendommen                Vestforbrænding 

Navn                    Vestforbrænding 

Gadenavn /nr.                Ejby Mosevej 219 

Post nr./By                  2600 Glostrup 

Tlf. nr.                 44 85 70 00 

 

Dato                 

 

______________________________                                         

Underskrift                 

                 

Vedlæg venligst situationsplan samt eventuelt plantegning. 

 

Når VVS entreprenør er valgt, bedes følgende fremsendt: Tegningsmateriale, heriblandt principtegning 

af rørsystem, tegning som viser placering og afstandsforhold for komponenter samt datablade for rør, 

veksler type, fittings og evt. varmtvandsbeholder samt væsentlige komponenter ved splitanlæg 

 

Ansøgningsskemaet bedes sendt til: tilslutning@vestfor.dk.  

Nedenstående udfyldes af Vestforbrænding når kundeinstallationen er udført i forbindelse med godkendelse af 

installationen. 
__ __ __ __ __ __ __ __            
 

Trykprøvning skal udføres under tilsyn af Vestforbrænding før ibrugtagning 

  

Udfyldes af Vestforbrænding: 

 

Installationen er udført i overensstemmelse med gældende leveringsbestemmelser,  

jævnfør www.vestfor.dk    JA ____           NEJ____ 

 

Trykprøvning er godkendt  JA ____           NEJ____ 

         

Installationen er ikke godkendt ______     

Installationen er godkendt  ______ 

 

Bemærkninger 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

 

Udfyldes af Vestforbrænding 

Dato/Underskrift: 

  

______________________________________ 

   

mailto:tilslutning@vestfor.dk

