
Videbæk Energiforsyning A.m.b.a.

VIDEBÆK LANDSGENNEMSNIT

Lejlighed Hus Lejlighed Hus

2018 4.150 5.401 9.728 12.272

2019 6.006 7.641 10.583 13.067

2020 5.838 7.438 10.327 12.904

2021 6.213 7.890

Alle priser er inklusiv moms. Kilde: Forsyningstilsynet

Ændring af priser på el, vand og varme
Prisen på el, vand og varme ændres pr. 1. januar 2021, så den 
for almindelige forbrugere er:

El - Prisen, ekskl. markedsel er kr. 1,49 pr. kWh inkl. moms og 
afgifter. 
Vand - Kr. 13,21 pr. m³ inkl. moms og statsafgifter.
Varme - Kr. 0,2750 pr. kWh inkl. moms.

Generalforsamlingen afholdes i april og i henhold til 
vedtægternes § 21 skal forslag, der ønskes behandlet på den 
ordinære generalforsamling indgives skriftlig til bestyrelsen 
inden udgangen af februar måned.

Yderligere oplysninger kan findes på vores hjemmeside  
www.videnergi.dk eller ved henvendelse til os på  
videnergi@videnergi.dk eller tlf. 97 17 16 88. 

Fjernvarmen bliver en anelse dyrere i 2021
For et gennemsnitshus i Videbæk skal man regne med en lille stigning i den årlige 
varmeudgift på 452 kr. Det er dog stadigt langt under landsgennemsnittet

Det bliver lidt dyrere at modtage fjernvarme fra Videbæk Energifor-
syning til næste år. Prisen per kilowatt-time stiger fra 25 til 27,5 øre 
inkl. moms. 

Omregnet til årsforbruget for et standardhus på 130 kvadratmeter 
med et typisk forbrug på 18.100 kWt bliver det en udgift på 7.890 kr. 
(som svarer til 452 kr. mere end i år).

For en standardlejlighed på 75 kvadratmeter med et forbrug på 
15.000 kWt er stigningen i den årlige udgift 375 kr. 

”Der er flere årsager til, at varmeprisen stiger lidt. En del skyldes mar-
kedspriserne på den brændsel, vi bruger til at producere fjernvar-
men. Vi har også intensiveret vores investeringer i at renovere led-
ningsnettet i Videbæk, så vi mindsker varmetabet mellem værk og 
forbrugere. Og endelig foregår der også en udligning af fjernvarme-
prisen over flere år, så udsving kommer i mindre ryk”, siger Jan Gra-
rup, direktør i Videbæk Energiforsyning.

De 1.911 fjernvarmeforbrugere i Videbæk by kan sammenligne prisen 
på fjernvarme med andre steder i landet gennem Forsyningstilsynets 
statistikker. Her viser tallene for opvarmning af en gennemsnitsbolig, 
at Videbæk Energiforsyning fortsat har en af landets laveste fjernvar-
mepriser. Og at prisudviklingen i de seneste år har været på niveau 
med landsgennemsnittet. 

Kontoret holder lukket 
mellem jul og nytår

I tilfælde af tekniske problemer,  
kan vagthavende træffes på  
tlf. 40 19 56 88. 

Vi ønsker alle en glædelig jul og 
godt nytår.

Vi ændrer antal aconto rater fra 6 til 4
Betalingsdatoer ser fremover således ud:

1. februar: Årsopgørelse for vand og varme (denne gang).  
Opgørelse for el i november og december.  
Aconto for 1. kvartal.

1. juni: 1. kvartalsopgørelse på el.  
Aconto på el, vand og varme for 2. kvartal.

1. september: 2. kvartalsopgørelse på el.  
Aconto på el, vand og varme for 3. kvartal.

1. december: 3. kvartalsopgørelse på el.  
Aconto på el, vand og varme for 4. kvartal.


