Version september 2022

DFH Prisblad – Bilag 3
Prisblad over ydelser fra DFH – Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. Der er tre elementer.
 Andelskapital,  Basisbeløb og  Opgavebeløb. Medlemmer af Dansk Fjernvarme og DAF kan blive kunder og betaler efter størrelse. For associerede medlemmer af Dansk Fjernvarme og ikke-medlemmer findes
særskilte priser. DFH er et andelsselskab baseret på nonprofit – balance mellem indtægter og udgifter.
 Andelskapital – betales én gang.
GP

Varmelevering - TJ

 Basisbeløbet – betales årligt.

Andelskapital

GP

Varmelevering - TJ

Pris pr. selskab

GP I

> 1.000

50.000 kr.

GP I

> 1.000

25.000 kr.

GP II

200 – 1.000

12.000 kr.

GP II

200 – 1.000

15.000 kr.

GP III

50 – 200

4.000 kr.

GP III

50 – 200

10.000 kr.

GP IV

< 50

1.000 kr.

GP IV

< 50

5.000 kr.

GP V

Transmission

14.000 kr.

GP V

Transmission

25.000 kr.

GP IX

Associerede

1.000 kr.

GP IX

Associerede

5.000 kr.

Andelskapitalen gør kunden til medejer og andelshaver i
DFH med rettigheder i henhold til vedtægterne, deltagelse
på generalforsamling, valgbar til bestyrelsen samt økonomiske fordele i relation til løbende tilpasning af priserne.

Basisbeløbet giver kunden adgang til service fra sekretariatet i DFH samt hjælp/rådgivning til løsning af opgaver,
platform, vejledninger og service.
Basisbeløbet opkræves ved tilmelding og godkendes på
DFH generalforsamlingen for det kommende år og justeres op/ned i henhold til de faktiske omkostninger.

Andelskapitalen opkræves ved tilmelding og godkendes
på DFH generalforsamlingen.

 Opgavebeløbet – betales årligt.
Kapacitet

Biomasse

Varmelevering - TJ

Deklaration

> 20 MW

15.000 kr.

GP I

> 1.000

5.000 kr.

18.000 kr.

30.000 kr.

>10 <20 MW

10.000 kr.

GP II

200 – 1.000

3.750 kr.

15.000 kr.

25.000 kr.

>5 <10 MW

7.500 kr.

GP III

50 – 200

2.500 kr.

8.000 kr.

15.000 kr.

<5 MW

5.000 kr.

GP IV

< 50

1.250 kr.

7.000 kr.

10.000 kr.

GP V

Transmission

5.000 kr.

14.000 kr.

20.000 kr.

GP IX

Associerede

2.500 kr.

7.000 kr.

Gælder fra 2023

GP

GDPR

Beredskab

Opgavebeløb giver kunden adgang til de aftalte ydelser samt de anvendte hjælpeværktøjer herunder sekretariatet i
DFH. Opgavebeløbet opkræves ved tilmelding og godkendes på generalforsamlingen for det kommende år og
justeres op/ned i henhold til faktiske omkostninger til løsning af opgaverne.
Administrationsfællesskaber skal kontakte sekretariatet for nærmere aftale. Der ydes bl.a.15% rabat for administrator og selskaber i administrationsfællesskab på Basisbeløbet og yderligere rabatmulighed på Opgavebeløbet.
For selskaber der ikke er andelshavere er der et 15% tillæg på Basisbeløbet og Opgavebeløbet.
Ekstra login til Online-platformen koster 100 kr./md. opkræves årligt ved tilmeldingen.
Beredskab opgaven starter i Q3 2023 og gælder fra 2024.
Læs mere om de enkelte ydelser og fordelene på www.dfhservice.dk

Merkurvej 7 • 6000 Kolding
Tlf. 76 30 80 06 • kontakt@dfhservice.dk • cvr nr. 36437138
dfhservice.dk

Velkommen til
branchefællesskabet

