Takstblad gældende fra 1. oktober 2020
Takstbladet er vedtaget af Holte Fjernvarmes bestyrelse d. 21. september 2020, og anmeldt til
Forsyningstilsynet d. 21. oktober 2020.

Varmeprisen (tariffer)
Kunden betaler for den leverede fjernvarme efter nedenstående varmepriser, kaldet tariffer.
Selskabet udarbejder tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om kostægte
tariffastsættelse:
Tariffer
(inkl. moms)
Fastpris efter BBR
Variabel varmepris
Motivationsafgift
(betales kun ved afkøling <35°C)

kr./m2
kr./MWh
kr./MWh * (35°C – afkøling)

kr. 43,75
kr. 391,25
kr. 25,00

Storforbrugerrabat
Storforbrugerrabat på fastpris

0 - 10.000 m2
10.001 - 20.000 m2
over 20.000 m2

Ingen rabat
20% rabat på antal m2 i intervallet
40% rabat på antal m2 i intervallet

BBR-arealet beregnes som den tilsluttede ejendoms samlede boligareal + erhvervsareal.
Kælderareal medtages ikke.

Betalingsbetingelser
Den løbende betaling for fjernvarmelevering opkræves månedligt bagud på basis af forbrugt varme i
henhold til måleraflæsning. Seneste rettidige betalingsdato fremgår af PBS/faktura/girokort.

Renter
Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdato kan der tillægges rente. Renten beregnes i henhold til den til enhver tid gældende rentelov.

Gebyrer m.m. (fjernvarmeværket anvender Forsyningstilsynets standardgebyrer)
Ekskl. moms
100,00
100,00
375,00

Rykkerskrivelse
Inkassomeddelelse
Lukkebesøg
Holte Fjernvarme a.m.b.a.
Savsvinget 2
2970 Hørsholm

Inkl. moms
100,00 momsfri
100,00 momsfri
375,00 momsfri
Tlf. +45 4516 0500
E-mail: til@holte-fjernvarme.dk
CVR-nr. 18 96 86 14
Bank: Nordea Bank Danmark
Reg.nr. 2191 konto nr. 6886832441
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Genåbning indenfor normal åbningstid
Betalingsordning
Fogedforretning, udkørende
Flytteopgørelse ved selvaflæsning
Nedtagning af måler
Genetablering af måler
Udskrift af regningskopi

375,00
100,00
330,00
65,00
600,00
600,00
35,00

468,75
100,00 momsfri
412,50
81,25
750,00
750,00
43,75

Indskud af andelskapital
Indskud af andelskapital udgør kr. 7.500,00 + 25% moms i alt kr. 9.375,00. Ved indskud af
andelskapital indtræder Ejeren som andelshaver i HF med de deraf ifølge vedtægterne følgende
rettigheder og forpligtelser

Tilslutningsbidrag
Ved tilslutning til fjernvarmen, betaler ejeren tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget består af
investeringsbidrag og stikledningsbidrag. I forbindelse med nye udstykningsområder betales
desuden byggemodningsbidrag, jf. selskabets almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering.
Investeringsbidrag
Investeringsbidrag betales, hvis selskabet har omkostninger til udbygning af hovedledninger og
produktionsanlæg pga. tilslutning af den pågældende ejendom. Investeringsbidraget dækker
ejerens forholdsmæssige andel af disse omkostninger, og beregnes derfor specifikt til hver enkelt
tilslutningssag.
Stikledningsbidrag
Stikledningsbidrag betales til dækning af udgifter til stikledning på egen grund. Stikledningsbidraget
måles fra ejendommens skel og ind til soklen på ejendommen, og udgør:

For ejendomme under 200 m2 , kr./lb.m
Alt. den faktiske nettoudgift for fjernvarmeværket
hvis denne er lavere.

Ekskl. moms
1.650,00

Inkl. moms
2.062,50

For ejendomme over 200 m2 , kr./lb.m

Den faktiske nettoudgift for fjernvarmeværket.

Gennemføring kældermur/ydermur, kr./stk.
Indvendig stikledning, kr./lb.m
Isolering af fjernvarmerør, kr./lb.m

2.000,00
500,00
500,00

Holte Fjernvarme a.m.b.a.
Savsvinget 2
2970 Hørsholm

2.500,00
625,00
625,00
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Bank: Nordea Bank Danmark
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Byggemodningsbidrag
Der opkræves byggemodningsbidrag, hvis fjernvarmeforsyning af nye udstykningsområder kræver
etablering af hovedledninger inden området er beboet. Byggemodningsbidragets størrelse
afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, men kan maksimalt
udgøre selskabets faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet.
Byggemodningsbidrag opkræves hos udstykkeren inden etablering af hovedledningen.
I øvrigt henvises til fjernvarmeværkets vedtægter, almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering samt tekniske leveringsbestemmelser.

Holte Fjernvarme a.m.b.a.
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