Din fjernvarmepris
bliver mere fair

Nye tariffer: Mere retfærdige, mere moderne
Fra 1. januar 2019 tager vi et langt skridt mod en mere retfærdig og
moderne afregning. Samlet set forbliver varmeprisen den samme.
Varmeprisen bliver lagt om

3. Motivationsafgiften bliver mere retfærdig

Fra 1. januar 2019 ændrer vi den måde, vi beregner din
varmepris på.

Fremover skal du ikke betale motivationsafgift, hvis
du har en god afkøling. Er din gennemsnitlige afkøling
mindst 35 grader, opkræver vi ikke motivationsafgift.
Læs mere om tariffen for motivationsafgiften på vores
hjemmeside.

Samlet set forbliver varmeprisen den samme, men vi
ændrer fordelingen mellem de tre priselementer. Vi
opgør også fastpris og motivationsafgift på en ny måde.

1. Den faste pris bliver højere
Forsyningstilsynet anbefaler, at fastprisen afspejler
vores faste udgifter. For os betyder det, at vi skal sætte
fastprisen op.
Samtidig ændrer vi fastprisen, så den bliver bestemt af
husets areal (m2) i stedet for volumen (m3). Det har den
fordel for dig, at du ikke længere skal indberette til- og
ombygninger til os. Vi får de korrekte tal direkte fra Bygnings- og Boligregistret, BBR.

2. Den variable pris bliver til gengæld lavere
For at skabe balance i regnskabet sætter vi den variable varmepris ned. Det er den, der vedrører dit faktiske
forbrug af varme.

Se de nye
tariffer og beregn
din nye pris på
holte-fjernvarme.dk

Du får snart din sidste årsopgørelse
Fremover afregner vi din betaling måned for måned, så der bliver ikke
længere brug for en årsopgørelse.
Pengene bliver længere i din lomme
Hidtil har du betalt et fast månedligt acontobeløb og
fået en årsafregning ved varmeårets afslutning. Fra
1. januar 2019 moderniserer vi betalingen, så pengene
bliver i din lomme, indtil de skal bruges i stedet for at stå
på vores konto.

Du kan hurtigt mærke en besparelse,
når du bruger varmen bedre
Allerede fra 1. januar 2019 afregner vi din betaling måned for måned. Så hvis du sparer på varmen eller forbedrer din afkøling, kan du
hurtigt se det på din varmeregning.

Du betaler for dit faktiske forbrug hver måned

Fremtidens varmeregning

I stedet for at betale et fast acontobeløb hele året
vil vi fremover afregne fjernvarmen efter dit faktiske
forbrug hver måned.

Fremover kommer din varmeregning til at følge dit
forbrug. Her kan du se, hvordan din varmeregning
normalt er fordelt på et år. I månederne november til
marts bruger man som regel mest varme.
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Fremover vil regningen for en måneds varme skulle
betales næste måned – f.eks. skal regningen for januars
forbrug betales inden 1. marts. I perioden januar-april
2019 tilrettelægger vi opkrævningerne, så overgangen
fra acontorater bliver så let som mulig. Se mere på
holte-fjernvarme.dk.
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Overgangen til ny afregning

Vejledende betalingsforløb baseret på normalårs graddage.

Januar

For dig betyder det, at du får en højere varmeregning
i vintermånederne, hvor du bruger mest varme - og en
lavere om sommeren, hvor du primært bruger varmt
vand i hanerne.

Beregn din nye pris pr. måned på holte-fjernvarme.dk.

Få gode råd til en bedre varmeøkonomi
Er din afkøling for dårlig, eller har du planer om at energirenovere?
Så lad os hjælpe.
Hjælp til bedre afkøling
Hvis du skal betale motivationsafgift, er der flere ting,
du kan gøre:
• Følg de gode råd om, hvordan du bruger varmen
bedst.
• Hold øje med, om afkølingen bliver bedre. Det kan du
gøre med appen eForsyning på din smartphone.
• Ring til os og aftal et gratis teknikerbesøg. Vi udfører
ikke reparationer, men vi tjekker gerne dit anlæg og
giver dig gode råd til, hvad du kan gøre.
Vi kontakter dig med rådgivning, hvis din afkøling er
markant ringere end forventet.

Tilskud til energirenovering
Hvis du har planer om at energirenovere, er det nemt
at beregne og søge tilskud hos os. Du kan få tilskud til
nye vinduer, efterisolering af vægge, tag, rør og meget
mere. Hvis du har en ældre cirkulationspumpe, betaler
det sig at skifte den ud. Der er mulighed for tilskud nu
og hele år 2019.

Husk at søge tilskuddet, før du går i gang med at energirenovere.
• Se mere på holte-fjernvarme.dk under Forbrugerinfo.
• Eller ring til os på tlf. 4542 0002, hvis du er i tvivl.

Brug varmen bedre. Det betaler sig
Her får du nogle enkle råd, der kan hjælpe på din varmeøkonomi.
De giver både en god komfort - og en god afkøling.
Hold øje med forbruget

Radiatoren
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• Brug alle radiatorer i samme rum
og indstil dem ens.
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• Radiatoren fungerer korrekt, når
den er varm i toppen og kold i
bunden.

• Du kan følge forbruget på vores
hjemmeside og i appen
eForsyning.

• Risler det i radiatoren? Åbn
forsigtigt for luftskruen og luk
luften ud. Hold en klud under for
vanddryp. Luk igen.
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Hold på varmen
• Luk for varmen, når du lufter ud.
• Luk dørene mellem rum, der ikke
har samme temperatur.

Termostaten
• Dæk aldrig radiatoren eller termostaten med gardiner, møbler
eller tøj. Luften skal have fri
passage omkring radiatoren og
termostaten.

Returtemperatur
• Jo koldere returtemperaturen er,
jo bedre har du udnyttet varmen i
fjernvarmevandet.
• Radiatorernes returrør skal føles
kolde eller håndvarme.

• Tjek dit forbrug mindst en gang
om måneden. Så kan du hurtigt
opdage eventuelle store udsving.

• Et udluftet rum har lav fugtighed
og er derfor lettere at varme op.

Temperaturen
21°

• Kontroller temperaturen i rummene ved at placere et termometer på en indervæg i 1,5 meters
højde.

Følg dit fjernvarmeforbrug,
og slip for overraskelser
Vil du gerne slippe for overraskelser på varmeregningen,
kan du nemt holde øje med dit forbrugsmønster.
Hent appen eForsyning til din smartphone eller tablet.
Med appen eForsyning kan du blandt andet:

Hent eForsyning i din app-butik

• Se dit aktuelle forbrug og det forventede forbrug.

Du skal bruge dit forbrugernummer til login. Det finder
du på din seneste regning – eller ved at kontakte os.

• Følge din afkøling.
• Holde øje med udsving i forbruget.

Kan vi hjælpe?

• Se dit forventede varmeregnskab og dine tidligere
opgørelser.

Har du spørgsmål til motivationsafgiften eller til fjernvarmen, er du altid velkommen til at kontakte os.

Bemærk, at app’en udelukkende viser tal i relation til forbruget. De faste udgifter er ikke medregnet i de grafiske
oversigter.

Skovlytoften 5 . 2840 Holte
Tlf. 4542 0002 . til@holte-fjernvarme.dk
www. holte-fjernvarme.dk
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Hvis du
afkøler mindst
35 grader,
opkræver vi ikke
motivationsafgift.

