
TAKSTBLAD 2023, pr. 1. januar 2023

Enhed  Ekskl. moms  Inkl. moms 

Variabelt varmebidrag kr/kWh                   1,58                1,98 

Fast bidrag pr. år (arealbidrag) kr./m²                 33,00              41,25 

Vedr. erhvervsarealer / etageboliger, se særskilt regelsæt herfor.

Vedr. nye forbrugere med BBR anvendelseskode 120, vil blive opkrævet ½ 

fastbidrag til og med 31. december 2023.

Variabelt varmebidrag & fastbidrag, 

         gældende for Blokcentraler 
kr/kWh/m²

Incitamentstarif: Tillæg/fradrag ifølge regelsæt herfor.

Målerleje

Ved opsætning af lækmålere tillægges målerlejesatser 25 %.

1,5 m
3
 Multicall (villamåler) kr./år               532,00           665,00 

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

6 m
3
   Multicall kr./år           1.092,00        1.365,00 

10 m
3
 Multicall kr./år           1.312,00        1.640,00 

15 m
3
 Multicall kr./år           1.507,00        1.883,75 

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

150 m
3
 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 konvertering fra anden energikilde end fjernvarme kr.           1.910,00        2.387,50 

Vekslerleje etageejendomme og lignende kr.

Leje af vandbehandlingsanlæg kr.

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

Priser for tilslutning

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 

Tilslutningsbidrag nybygning kr.           9.000,00      11.250,00 

Tilslutningsbidrag, konvertering fra anden energikilde tæt/lav bebyggelse (BBR 131+132) kr.         12.000,00      15.000,00 

Tilslutningsbidrag, konvertering fra anden energikilde øvrige kr.         20.000,00      25.000,00 

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.:

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 

Bestyrelsen for Viborg Varme Amba. har fastsat følgende takster for perioden.

1. januar 2023 til 31. december 2023:

Takstblad er offentliggjort september 2022

Ved manglende betaling efter forfaldsdato anvendes Nationalbankens procesrente til beregning af renter. Renteopkrævning 

sker efter iht. rentelovens § 5, stk. 1. 

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

 Individuelle takster ifm 

overgang til Viborg Varme 

 Individuel pris 

 Individuel pris 


