Varmeforsyningen
Priser anmeldt til Energitilsynet, gældende fra 1. januar 2018
Forbrugs-, effekt- og abonnementspriser
Kr. pr, år
ekskl. moms
Forbrug, pris pr. kWh
Fast afgift, pr.

m2 beregningsareal

Kr.
ekskl.
moms

Kul-, olie-, gas-,
CO2- og SO2+NOxafgifter.
Kr. ekskl. moms

0,5196

0,0117

Kr. i alt
inkl. moms
0,664

13,50

16,88

Årligt abonnement pr. måler.

400,00

500,00

Årligt abonnement, impulsudtag

400,00

500,00

Betaling for manglende afkøling: Ved en gennemsnitlig årlig afkøling under 25 ºC (20 ºC for 1-strengs radiatoranlæg)
opkræves i forbindelse med årsafregningen en tillægsbetaling. Tillægsbetalingen beregnes som 1 % af den totale kWh-pris
(ekskl. afgifter) pr. manglende grads afkøling.
Specifikation vedrørende afgifter til staten: Kulafgift: 0,0177 kr./kWh, Olieafgift: -0,00544 kr./kWh, Gasafgift: -0,00225
kr./kWh, CO2-afgift kul: 0,00425 kr./kWh, CO2-afgift olie: -0,00079 kr./kWh SO2-afgift: 0,00047 kr./kWh, NOx-afgift: -0,00229
kr./kWh
Ejendomme opført iht. BR15 har mulighed for reduktion af den faste afgift:
For ejendomme, klassificeret som et standardhus iht. bygningsreglement BR15, uden anvendelse af supplerende varmekilder gælder, at den faste afgift afregnes med 75% af normaltaksten.
For ejendomme, klassificeret som lavenergiklasse 2020 iht. BR15, uden anvendelse af supplerende varmekilder gælder, at den faste afgift afregnes med 50% af normaltaksten.

Tilslutningsbidrag
Nedenstående priser er ekskl. retablering af belægning, beplantning, græs m.v.
Standard investerings- og stikledningsbidrag, rørdimension til- og med 22 mm
Beregningsareal under 300 m2
Investeringsbidrag, ejendomme over 300 m2

Inkl. stikledning, målt fra
vejmidte.
Max. 25 m
Fast bidrag
inkl. moms kr.

Investerings- og stikledningsbidrag.
Kr. inkl. moms

Stikledning ud over
25 m.
Kr. pr. m. inkl. moms

17.500,00

600,00

Desuden pr. m2
inkl. moms kr.

Desuden pr. m2
inkl. moms kr.

Areal 301-10.000 m2

17.500,00

+18,75 indtil 10.000 m2

m2

17.500,00

+18,75 indtil 10.000 m2

Areal over 10.000

+12,50 over 10.000 m2

Beregningsarealet er defineret som ejendommens samlede bolig-/erhvervsareal jf. BBR-registret. Kælderareal medregnes med
25 %.
For erhvervsejendomme kan arealbetaling ske efter et beregningsareal, beregnet ud fra installeret effekt i kW x 10,5 m 2 / kW.
Stikledningsbidrag, ejendomme
over 300 m2

Stikledningen udføres af Verdo efter regning.

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

