Takstblad gældende fra 01-01-2021.
Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a.
Åsvejen 12, 4330 Hvalsø.
Tilslutningsbidrag:
Investeringsbidrag:

ekskl. Moms

inkl. moms

3.000,-

3.750,-

Pr. kæde-/rækkehuse, kr.:

”

”

Etageboliger og almene
familieboliger, kr. pr. bolig:

”

”

Ældreboliger, kr. pr. bolig:

”

”

Ungdomsboliger, kr. pr. bolig:

”

”

Erhvervs-/industriejendomme, institutioner
og alle øvrige opvarmede arealer,
der ikke tjener til bolig.

”

”

Pr. fritliggende enfamiliehuse, kr.:

Stikledningsbidrag: Til dækning af udgifter til stikledning på egen
grund. Målt i tracèet fra ejendommens skel og
ind til ejendommen. (kr. pr. meter kanal): Faktiske udgifter.
Boliger der konverterer fra olie, biomasse eller el opvarmning skal ikke betale
stikledningsbidrag.

Byggemodningsbidrag:
Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning,
og udgør fjernvarmeværkets faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet..
Investerings-, stiklednings-, og byggemodningsbidrag betales inden etablering, jf. fjernvarmeværkets almindelige leveringsbestemmelser.
Byggemodningsbidrag betales af udstykker, mens investerings- og stikledningsbidrag betales af de
kommende forbrugere.

Løbende betalinger for fjernvarmelevering:
Faste bidrag (Abonnements- & Effektbidrag)
Abonnementsbidrag.
Målerleje: < 1000 m2
Målerleje: > 1000 m2

ekskl. moms
500,00 kr.
2000,00 kr.

inkl. moms
625,00 kr.
2500,00 kr.

Effektbidrag.
Effektbidraget beregnes på grundlag af den tilsluttede ejendoms areal ifølge BBR. Det samlede
areal beregnes som den tilsluttede ejendoms boligareal + erhvervsareal + del af opvarmet kælder.
Opvarmet areal kr./m2

13,55

16,94

541,00

676,25

Fastafgift for erhvervskunder: Se varmeværkets vedtægter § 3.6.
Forbrugsbidrag:
Forbrugt energi (varme) kr./MWh:

Forbrugeranlæg skal dimensioneres, så der kan opnås en gennemsnitlig årsafkøling. Se Hvalsø
Kraftvarmeværks motivationstarif.
Fjernvarmeværket opkræver gebyr for manglende afkøling af fjernvarmevandet.
Fjernvarmeværket udbetaler bonus ved afkøling over det krævede.
Betalingsbetingelser:
Både det faste bidrag og forbrugsbidraget opkræves forud i 4 lige store acontorater efter budgetteret
forbrug, og opgøres efter udgangen af december måned på basis af forbrugt varme i henhold til
måleraflæsning d. 31. december.
Årsopgørelsen forfalder sammen med rate 1. Overstiger eventuel tilbagebetaling rate 1, udbetales
det overskydende beløb via Nets eller indbetaling på bankkonto.
Seneste rettidige betalingsdato fremgår af opkrævningen. Opkrævningerne forfalder den første i
månederne februar, maj, august og november.
Renter:

Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdato tillægges der rente. Renten beregnes i henhold til
den til enhver tid gældende rentelov.
Gebyrer m.m. (fjernvarmeværket anvender Forsyningstilsynets standardgebyrer):
ekskl. moms

inkl. moms

Rykkerskrivelse

100,-

100,-

Inkassomeddelse

100,-

100,-

Lukkebesøg

375,-

375,-

Genoplukning inden for normal åbningstid

375,-

468,75

Fogedforretning, ud kørende (1)

330,-

412,50

Flytteopgørelse ved selvaflæsning

65,-

81,25

270,-

337,50

Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg

(1) Der er tale om fjernvarmeværkets interne omkostninger i forbindelse med en ud kørende
foged- forretning. Herudover pålægges faktiske omkostninger til foged og eventuel
låsesmed.
Motivationstarif:
God afkøling af fjernvarmevandet hos brugeren er godt for energieffektiviteten i
fjernvarmesystemet, således at omkostninger til varmeproduktion, varmetab og fjernvarmepumper
holdes på et minimum.
Via fjernaflæste målerdata findes den gennemsnitlige fremløbstemperatur og returtemperatur hos
brugeren. Som bruger får du straf/bonus for manglende/forbedret afkøling af fjernvarmevandet:
Straf/bonus i kr. = (forbrugerens returtemperatur i oC – krav til returtemperatur i oC)* takstbeløb i
kr./ oC/MWH * brugerens energiforbrug i MWh.
Motivationstakst ekskl. moms straf
Motivationstakst ekskl. moms bonus

1,40% / oC/ MWh.
1,40% / oC/ MWh.

Krav til returtemperatur afhænger af brugerens gennemsnitlige fremløbstemperatur jf. skemaet på
næste side.

Gennemsnitlig
fremløbstemperatur
hos brugeren oC
73-74
72-73
71-72
70-71
69-70
68-69
67-68
66-67
65-66
64-65
63-64
62-63
61-62
60-61
59-60
58-59
57-58

Krav til returtemperatur
o
C
39,2
39,4
39,6
39,8
40,0
40,1
40,2
40,3
40,4
40,5
40,6
40,7
40,8
40,9
41,0
41,1
41,2

Depositum:
Fjernvarmeværket stiller krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor
der er nærliggende risiko for, at fjernvarmeværket uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat
levering til forbrugeren.
Der vil altid ske en individuel bedømmelse af forbrugerens forhold, inden der stilles krav om
depositum eller anden sikkerhedsstillelse. Der vil kun blive stillet krav om depositum, såfremt
forbrugeren, umiddelbart inden kravet stilles, har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med
gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne.
Beløbsstørrelsen på det depositum, der opkræves hos forbrugeren, svarer til 3 måneders skønnet
varmeforbrug i det pågældende lejemål/ejendom.
I øvrigt henvises til fjernvarmeværkets Vedtægter, Almindelige bestemmelser for
Fjernvarmelevering samt Tekniske Leveringsbestemmelser.
Godkendt af bestyrelsen i Hvalsø Kraftvarmeværk den 09-12-2020.
Anmeldt til Forsyningstilsynet: December 2020.

