– Sammen om en bæredygtig fremtid

Priser 2022
Udvalgte priser for affald, drikkevand, spildevand og varme i Varde Kommune
VARME
Pris
inkl. moms

Pr. målt MWh*

Pris
inkl. moms

547,83

Rest- og madaffald fra private
helårshuse

Tømninger
pr. år.

240 liter todelt skraldespand

26

1.101,25

Abonnementsbidrag pr. år

400 liter todelt skraldespand

26

1.475,00

*E
 nergiafgiften, som de procesforbrugende virksomheder kan fratrække, beregnes
månedlig ud fra realiserede tal. De publiceres løbende på www.dinforsyning.dk.

660 liter todelt skraldespand

26

2.027,50

Rest- og madaffald fra erhverv

Tømninger
pr. år.

240 liter todelt skraldespand

52

2.063,75

400 liter todelt skraldespand

52

2.813,75

660 liter todelt skraldespand

52

3.918,75

Pris pr. manuel/ekstra tømning

Tømninger
pr. år.

Uanset str.

1

Diverse
Genbrugsordning pr. boligenhed

Pris
inkl. moms

Pris
inkl. moms

37,50

Kode til sække med ekstra restaffald

30,00

Gebyr ved ændring og tilmelding

250,00

Gebyr ved ændring af tømningsfrekvens

125,00

Ekstra genbrugsspand

400,00
Pris
inkl. moms

Bygge-/anlægsvirksomheder
Håndværkere 0 - 1 ansatte

6.421,25

Håndværkere 2 - 5 ansatte

11.017,50

Håndværkere 6 - 10 ansatte

11.726,25

Håndværkere over 10 ansatte

16.053,75
1.833,75

Gebyr farligt affald

Abonnementsbidrag pr. år
Alm. husstandsmåler (Qn 2,5)

SPILDEVAND

400,00

Pris
inkl. moms

14,75
1.000,00
Pris
inkl. moms

Vandafledning pr. m³

Tømningsordning

Grønne poser til madaffald (rulle med 50 stk.)

1.137,36

Inkl. statsafgift og drikkevandsafgift

Pris
inkl. moms
1.777,50

13,63

Pr. målt m³ vand op til 30.000 m³

Fast bidrag pr. år

888,75

Øvrige virksomheder

VAND

125,00

Genbrugsordning pr. klublejligheder/plejebolig

Genbrugspladsgebyr for erhverv

Effektbidrag pr. m²

33,59
807,50

Bundfældning under 3 m³

600,00

Bundfældning herefter pr. 3 m³

200,00

Årsopgørelsen 2021

Kunder, der har fået installeret fjernaflæste målere og som ikke har modtaget
et aflæsningskort, vil få deres målere fjernaflæst den 31. december 2021.
Årsopgørelsen vil dække et års forbrug for alle kunder. Indberetter du din
målerstand til os inden 31. december, vil dit forbrug på vand, varme og spildevand blive skønnet fra datoen for din egen årsaflæsning og frem til den 31.
december 2021.

Din adfærd gør en forskel

Vores ydelser er tæt forbundne med vores natur og miljø. Det forpligter. Derfor
arbejder vi målrettet med bæredygtighed og grøn omstilling i vores forretning.
Men vi kan ikke gøre det uden dig. Din adfærd har betydning for både størrelsen på din regning og for belastning af miljøet.

Rabat på varmeregningen med motivationstarif

Er du varmekunde hos os, handler det om, at du har indstillet dit varmeanlæg
rigtigt, så det får det maksimale ud af den varme, vi leder hen til dig. Har du
indstillet anlægget rigtigt, skal vi lede en mindre mængde opvarmet fjernvarmevand til din bolig, for at du kan holde varmen. For jo mere fjernvarmevand,
vi skal pumpe ud til dig, jo større omkostninger både økonomisk og for vores
miljø. Derfor giver vi dig faktisk rabat på din varmeregning, hvis du har styr på
dit anlæg.
Læs meget mere om motivationstarif, og se hele prislisten på dinforsyning.dk.
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Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle takst.ndringer. Alle priser er i kroner.
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