
Nye og mere 
fair priser på 
din fjernvarme 
pr. 1. januar 2021
Nye temperaturer, nye tarifstrukturer 
og nye vaner til glæde for miljøet



Norfors indfører 
nye og mere 
fair varmepriser 
som et led i 
den grønne 
omstilling

Norfors og den grønne omstilling
Danmark har et fælles mål om at reducere
CO2-udledningen med 70 % frem til 2030. 
For at understøtte denne målsætning på varme- og
energiområdet, igangsætter Norfors kampagnen
”Fairvarme”.

Med virkning fra 1. januar 2021 indfører Norfors derfor
en ny tarifstruktur for din fjernvarme - og samtidig
påbegynder vi frem mod 2030 en temperatur-
sænkning af det fjernvarmevand, vi sender ud til dig.
Det gør vi, fordi vi sammen kan forebygge unødvendigt
varmetab og dermed spare store mængder energi.

Fra den 1. januar 2021 indfører vi en
helt ny tarifstruktur - med nye og
mere fair varmepriser til alle - uanset
hvor du bor. 



Derfor sænker vi temperaturen 
Vi gør fjernvarmenettet mere effektivt og klar til
fremtidens klimavenlige varmekilder. Når vi skruer
ned for varmen, mindsker vi varmetabet fra vores
omtrent 170 km fjernvarmerør, og vi sparer miljøet for
en masse CO2. 

Bliver du samtidig bedre til at udnytte din varme, så
sikrer vi sammen en grønnere og mere bæredygtig
fjernvarme til alle - både miljømæssigt og økonomisk.

Gør dig og din bolig klar
Når det varme vand ikke længere er så varmt 
som før, kan der være behov for at justere på din 
fjernvarmeunit eller tilpasse din boligs energiforhold, 
så den i fremtiden kan klare sig bedst muligt ved 
lavere fremløbstemperatur.

Hvis du bor i et ældre hus, hvor der ikke er udført
isolering mv., bør du overveje, hvordan du fortsat kan
sidde lunt i det.

Hjælp og vejledning
Du kan følge dit forbrug på eforsyning.dk og læse 
mere om den nye tarif på fairvarme.dk, hvor du også 
kan finde gode råd og få vejledning om, hvordan du 
justerer din unit. Du er også velkommen til at
kontakte vores servicecenter på tlf. 45 16 05 00.



Frem- og tilbageløbs-
temperatur i fjernvarme-
systemet

Den nye tarifstruktur
gælder fra 1. januar 2021

Ny tarifstruktur
Den nye tarifstruktur består - ligesom den gamle -
af tre dele. Den faste afgift for tilslutning og den
variable afgift for forbrug forbliver uændret, men som
noget nyt afløses den variable flowafgift af en ny
variabel incitamentstarif.

Den nye incitamentstarif betyder, at du får en kontant
besparelse, hvis du udnytter din fjernvarme optimalt -
men også, at du får en højere pris, hvis du ikke gør.
For dig betyder det, at du fremover skal holde øje
med den temperatur, du sender tilbage til os i
fjernvarmenettet - din returtemperatur. 



Sænkningen af fremløbsvarmen
i de omtrent 170 km fjernvarmerør,

der ligger under jorden i Allerød, Hørsholm,
Rudersdal og Fredensborg vil medvirke til at skabe

et bedre klima, CO2-neutral fjernvarme og en
moderne og mere fair fjernvarme-tarifstruktur

– vi kalder det for ”Fairvarme”.

FASTE ÅRLIGE AFGIFTER
Målerafgift
Arealafgift*

VARIABLE AFGIFTER:
Energiafgift
Incitamentsafgift

*Gælder op til 800 m2

kr. pr. stk.
kr. pr. m2

 
 

kr. pr. MWh
kr. pr. MWh pr. °C

800,00
33,50

595,00
5,95

1.000,00
41,88

743,75
7,44

Inkl. momsEkskl. moms

Den nye tarifstruktur er mere fair for alle
kunder, da den stiller alle lige med hensyn til at
opnå besparelser, uanset beliggenhed i nettet.



Sparetips og gode råd
til en bedre varmeøkonomi
i dit hjem

DET VARME VAND
Indstil temperaturen på det
varme brugsvand til 50-55 ˚C.
Tag brusebad i stedet for karbad.

RETURTEMPERATUR
Jo koldere returtemperaturen er, 
jo bedre har du udnyttet varmen i 
fjernvarmevandet. Radiatorernes 
returrør skal føles kolde.

RADIATOREN
Brug alle radiatorer i samme rum 
og indstil dem ens. Radiatoren 
fungerer korrekt, når den er varm i 
toppen og koldere i bunden.

TERMOSTATEN
Luften omkring radiatoren skal 
have frit løb, og termostatens føler 
må ikke være tildækket.

ISOLERING
Sørg for at rør, ydermure og loft er 
velisoleret. Vælg energiruder frem 
for almindelige vinduer.



Læs mere
på fairvarme.dk

Rådene lyder hver 
for sig måske 

ikke af så meget, 
men tilsammen 

gør de en stor 
forskel for dit 

fjernvarmeforbrug 
– og din økonomi.

HOLD ØJE MED DIT FORBRUG
Aflæs din måler en gang om måneden

- så har du styr på dit forbrug og kan
hurtigt opdage eventuelle store udsving.

Du kan også bruge eForsyning.dk
eller app’en.



Hold øje med dit forbrug
via eForsyning - brug
hjemmesiden eller app’en.
Har du brug for hjælp,
så ring til os på
tlf. 45 16 05 00.

Følg dit forbrug og
få hjælp til energi-
forbedringer i dit hjem

Se hvordan du klarer dig
Indtast din frem- og tilbageløbstemperatur på 
fairvarme.dk - så kan du hurtigt se,
om du skal ændre dine varmevaner. 

eForsyning - app eller hjemmeside
Du kan holde øje med dit forbrug på eForsyning.
Log ind med dit forbrugernummer og din web-
pinkode (se din seneste regning). Du kan bruge 
hjemmesiden eforsyning.dk eller app’en.

Hjælp og vejledning
Har du problemer med at bruge eForsyning, 
aflæsning af dit forbrug eller har du spørgsmål til 
energiforbedringer, så står vi klar til at hjælpe. 
Du kan finde gode råd og få vejledning til, hvordan 
du justerer din unit på fairvarme.dk. Du er også 
velkommen til at kontakte vores servicecenter på
tlf. 45 16 05 00.


