
 

 

 

BUDGET III 
2022 

 
 

 
Revidering af priser 

gældende per 
1. juli 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Offentliggjort marts 2022  

  



BUDGET III  

2022 
Gældende per 1/7 2022 

 

HS/marts 2022  Side 2 

Indholdsfortegnelse 
 

Varsling af nyt takstblad .................................................................................................................................... 2 

Ny takst per 1/7 2022 ........................................................................................................................................ 2 

Betydning for forbrugerne................................................................................................................................. 3 

VIGTIGT: En ekstra rate i november .............................................................................................................. 3 

Økonomi & regnskabstal ................................................................................................................................... 4 

TAKSTBLAD 2022 nr. 3 ....................................................................................................................................... 5 

 

 

Varsling af nyt takstblad 

2022 er allerede et turbulent år på mange områder, hvorfor vi løbende holder øje med udviklingen på 

naturgas og på el. Viborg Varme tror på den grønne omstilling og har en klar strategi på den fremtidige 

grønne varmeforsyning. Indtil den er kørende i løbet af det næste års tid og 2, så produceres varmen på 

kraftvarmen og med naturgas som hovedforsyningskilde. 

Prisen på naturgas begyndte i sensommeren sin himmelflugt med op mod 20 gange normalprisen på 

naturgas. Vi troede og håbede på; at prisen ville stabilisere sig. Det gjorde den desværre ikke. 

Det tog vi konsekvensen af i efteråret, hvor vi allerede inden 2022 var i gang, beregnede Takstblad 2 for 

2022 med nye takster gældende per 1/3 2022. Og nu hvor Årsregnskabet for 2021 foreligger, kan vi 

konstatere; at 2021 har resulteret i en underdækning på 58 mio.kr.  

Viborg Varme har valgt at indregne den konstaterede underdækning. Underdækningen udløser en stigning 

over 10%, som iht. Varmeforsyningsloven udløser en 3-måneders varsling.  

 

Ny takst per 1/7 2022 
Om end vi ville ønske det anderledes, så er det efterhånden almindelig kendt; at varmeprisen igennem 

vinteren har været uforudsigelig og har ligget på et usædvanligt højt niveau.  

Takstblad 2 blev ændret som følge af de generelt kraftigt stigende el- og naturgaspriser. Viborg Varme 

Produktion A/S’s underdækning for 2021 på 58 mio.kr. indarbejdes nu i Takstblad 3 for 2022 og med 

virkning per 1/7 2022.  

Nedenfor ses årets takster: 

  Ikrafttræden  Varmepris Fastbidrag 

 Takstblad 1 pr. 1/1-2022  0,628 kr./kWh 20,25 kr./m2 (ekskl.moms) 

 Takstblad 2 pr. 1/3-2022  0,958 kr./kWh 20,25 kr./m2 (ekskl.moms) 

 Takstblad 3 pr. 1/7-2022  1,243 kr./kWh 22,75 kr./m2 (ekskl.moms) 
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Betydning for forbrugerne 
Nedenfor eksempler på forskellige forbrugertyper under Viborg Varme.  

De første 2 er standarder angivet af Forsyningstilsynet, mens de nederste repræsenterer boliger i Viborg. 
 

 

 

VIGTIGTVIGTIGTVIGTIGTVIGTIGT: En ekstra rate i november 

For at hjælpe forbrugerne bedst muligt har Viborg Varme valgt at opkræve en ekstra rate i november 2022. 

Vær opmærksom på; at der dermed bliver 3 rater i 2. halvår af 2022.  

Nedenfor et beregnet eksempel for et standardhus på 130 kvm og 18.100 kWh. 

Rater i 1. halvår:   Rater i 2. halvår: 

- Januar 5400 kr.   -  August 4000 kr. 

- Februar 2900 kr.   -  Oktober 4000 kr. 

- April  4100 kr.   -  November 4000 kr.  (ekstra rate) 

- Juni  4100 kr.  



BUDGET III  

2022 
Gældende per 1/7 2022 

 

HS/marts 2022  Side 4 

 

Økonomi & regnskabstal 
 

Produktionsprisen stiger i 2. halvår 2022 til 1290 kr./MWh. Som nævnt tidligere, så skal denne højere pris 

dække den konstaterede underdækning i Årsregnskabet for 2021.  

Viborg Varme vil gerne gøre sit til; at vores forbrugere er mere oplyste omkring varmeprisen og give dem 

en forståelse for, hvad de selv kan gøre og måske ikke kan gøre. Derfor har Viborg Varme afsat 200.000 kr. 

til formidling af Forbrugerinformation. Vi fornemmer, at forbrugerne har brug for mere information om, 

hvordan udviklingen i el- og naturgaspriser påvirker forbrugernes varmepris. 

 

RESULTATOPGØRELSE (kr. 1.000)        

Tekst Note 

(pr. 1/1) 
 

Budget 
2022  

(pr. 1/3) 
 

Budget II 
2022 

(pr. 1/7) 
 

Budget III  
2022 

Omsætning  1 238.345   314.989  381.800  

Produktionsomkostninger 2 -169.319   -231.886  -285.930  

Bruttoresultat   69.026   83.103  95.870  

Distributionsomkostninger  3 -59.879   -73.956  -86.523  

Administrationsomkostninger  4 -6.864   -6.864  -7.064  
Andre driftsindtægter og -omk.   21   21  21  

Kapacitetsomkostninger   -66.722   -80.799  -93.566  

Resultat før finansielle poster   2.305   2.305  2.305  
Finansielle indtægter    50   50  50  
Finansielle omkostninger   -1.775   -1.775  -1.775  

Finansielle poster (netto)   -1.725   -1.725  -1.725  

Godkendt.forrentning af EG   -580   -580  -580  

Årets resultat  0   0  0  

         

UDVALGTE NØGLETAL          
Gennemsnitssats, varmekøb kr./kWh            559 kr.              768 kr.                 956 kr.  

Gennemsnitssats, varmesalg kr./kWh          0,628 kr.            0,866 kr.              1,071 kr.  

TAKSTBLAD Sats, varmesalg kr./kWh               0,628 kr.                 0,958 kr.           1,243 kr.  

TAKSTBLAD Sats, fastbidrag Kr./m2               17,50 kr.                 20,25 kr.           25,25 kr.  
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TAKSTBLAD 2022 nr. 3    -    gældende per 1/7 2022 

Bestyrelsen for Viborg Varme Amba. har fastsat følgende takster for perioden.  
1. juli 2022 til 31. december 2022: 
 Enhed  Ekskl. moms   Inkl. moms  

Variabelt varmebidrag kr/kWh           1,2430          1,5538  

Fast bidrag pr. år (arealbidrag) kr./m²             22,25            28,44  

Vedr. erhvervsarealer / etageboliger, se særskilt regelsæt herfor.    

Variabelt varmebidrag & fastbidrag,  

         gældende for Blokcentraler  
kr/kWh/m² 

 Individuelle takster ifm 
overgang til Viborg Varme  

    
Incitamentstarif: Tillæg/fradrag ifølge regelsæt herfor.    
    

Målerleje    

Ved opsætning af lækmålere tillægges målerlejesatser 25 %.    

1,5 m3 Multicall (villamåler) kr./år           532,00          665,00  

3 m3 Multicall kr./år           538,00          672,50  

6 m3   Multicall kr./år        1.092,00       1.365,00  

10 m3 Multicall kr./år        1.312,00       1.640,00  

15 m3 Multicall kr./år        1.507,00       1.883,75  

25/50 m³ Multicall kr./år        1.689,00       2.111,25  

150 m3 Multicall (Reg.hosp.) kr./år        5.500,00       6.875,00  

Målerkontrol kr.           725,00          906,25  
    

Veksler og øvrige anlæg    

Vekslerleje pr. år, ifølge regelsæt kr.        1.702,00       2.127,50  

Vekslerleje pr. år ved gaskonvertering kr.        1.910,00       2.387,50  

Vekslerleje etageejendomme og lignende  kr.  Individuel pris  

Leje af vandbehandlingsanlæg  kr.  Individuel pris  

Service og vedligeholdelse (kan opkræves ifølge regelsæt, pkt. 2.9) kr.           500,00          625,00  
    

Priser for tilslutning    

Tilslutningsbidrag almindelig kr.        9.000,00     11.250,00  

Tilslutning og Invest.bidrag ved gaskonvertering, tæt/lav bebyggelse (BBR 131+132) kr.      12.000,00     15.000,00  

Tilslutning og Investeringsbidrag ved gaskonvertering (øvrige) kr.      20.000,00     25.000,00  

Byggemodningsbidrag for en almindelig grund                              (op til 1.500 m²) kr.      15.000,00     18.750,00  

Byggemodningsbidrag pr. påbegyndt 1.000 m² for stor parcel      (fra 1.500 m²) kr.      15.000,00     18.750,00  
    

Batterileje:    

Batterileje incl. kørsel kr.           400,00          500,00  
    

Ejer-/lejerskifte:    

Udarbejdelse af opgørelse efter måleraflæsning kr.           150,00          187,50  
    
Rentetillæg og rykkergebyrer mv.:    

Ved manglende betaling efter forfaldsdato anvendes Nationalbankens procesrente til beregning af renter. 
Renteopkrævning sker efter iht. rentelovens § 5, stk. 1.  

Gebyr pr. rykker kr.           100,00   

Kørsel i forbindelse med opkrævning af restance kr.           260,00   

Lukning i forbindelse med restance kr.           440,00   

Genoplukning efter restance kr.           320,00          400,00  

Forgæves kørsel   kr.           200,00          250,00  

    
Depositum:  Kan opkræves efter en nærmere konkret vurdering, jf. retningslinjer i alm. og tekniske bestemmelser. 
    

Takstblad er offentliggjort marts 2022 


