Takstblad Verdo Varme Herning A/S

Priser anmeldt til Forsyningstilsynet, gældende fra 01. august 2020
Forbrugs-, effekt- og abonnementspriser

Kr. pr. år
ekskl. moms

Forbrug - pris pr. kWh
Forbrug - pris pr. m

Afgifter til
staten

0,2316

Kr. i alt
inkl. moms

0,044

0,345

2,50

3

Fast afgift - pr. m beregningsareal

15,375

750,00

937,50

1.500,00

1.875,00

4.000,00

5.000,00

Efter regning

Efter regning

95,00

118,75

Årligt abonnement pr. måler til og med 1,5m3
Årligt abonnement pr. måler fra 1,5m til og med 6m
3

Årligt abonnement pr. måler større end 6m

3

3

3,125

12,30

2

Oprettelse af impuls

Kr. ekskl.
moms

Årligt abonnement – impulsudtag

Specifikation vedrørende afgifter til staten: Olieafgift: 0,0025 kr./kWh, Gasafgift: 0,0344 kr./kWh, CO2-afgift 0,0067 kr./kWh

Tilslutningsbidrag

Der betales investeringsbidrag for retten til en tilslutning pr. bolig efter boligens kategori fra BBR.
For erhverv/industriejendomme betales efter opvarmet areal i BBR eller den tilsluttede effekt.
Nedenstående priser er ekskl. retablering af belægning, beplantning, græs m.v. jfr. gældende leveringsbestemmelser.
Investeringsbidrag

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Fritliggende enfamiliehuse

14.400

18.000

Kæde-/rækkehuse

10.000

12.500

Etageboliger

8.000

10.000

Institutionsboliger

6.600

8.250

Ekstra afregningsmåler

1.100

1.375

36

45

Erhvervs- og industriejendomme, institutioner og andre installationer pr. m²
etageareal iflg. BBR - dog minimum 14.400,00 kr. ekskl. moms.

Beregningsarealet er defineret som ejendommens samlede bolig-/erhvervsareal jf. BBR-registret.
Kælderareal medregnes med 25 %, såfremt der er varme i kælderen.
Kælder kan kun fritages for betaling, såfremt der er indgået skriftlig aftale med Verdo Varme Herning om dette.
Garager, udestuer m.v.: disse bygninger medregnes ikke.
For erhvervstilslutninger med særligt stort varmebehov kan Verdo Varme Herning kræve at arealbetaling skal ske efter
et beregningsareal, beregnet ud fra installeret effekt i kW x 20 m2 / kW.
Der betales stikledningsbidrag for den del, der etableres på ejerens grund, for sokkelgrunde betales fra
hovedledningsafgrening.
Stikledningsbidrag
Pr. m fra 0 - 32 mm
Fra 32 mm og større

ekskl. moms kr.

inkl. moms kr.

752

940

Efter forhandling

Efter forhandling

Byggemodningsbidrag

I nye udstykninger betaler udstykkeren et byggemodningsbidrag.
Byggemodningsbidraget udgør de faktiske omkostninger, der er forbundet med etablering af byggemodnings- og
hovedledninger inden for byggemodningsområdet.
Ledningsanlægget udføres af Verdo, idet 75 % af den af Verdo beregnede overslagspris betales forud for arbejdets
udførelse.
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