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Takstblad gældende fra 01-01-2021
Løbende betalinger for fjernvarmelevering (alle beløb er inkl. moms)

Forbrugsbidrag / variabel afgift, pr. MWh

kr. 500,00

Effektbidrag / fast afgift
Effektbidraget beregnes på grundlag af den tilsluttede ejendoms BBR-arealer efter de oplysninger Helsinge
Fjernvarme har fra BBR-registret.
Forbrugerne har i henhold til Helsinge fjernvarmes almindelige leveringsbestemmelser pligt til at meddele
evt. ændringer hertil og sikre, at BBR-oplysningerne er korrekte.
BBR-arealet beregnes som den tilsluttede ejendoms samlede boligareal + erhvervsareal + kælderareal:
BBR – Bolig og erhvervsarealer, pr. m2

kr. 26,25

BBR – kælderarealer, pr. m2

kr. 13,13

Opvarmede garager, udhuse og udestuer m.v. i forbindelse med boliger medregnes som kælderarealer.
Abonnementsbidrag / målerafgift, pr. år

kr. 625,00

Efter særlig aftale kan erhvervsarealer med begrænset opvarmning eller begrænset varmebehov alternativt
afregne effektbidrag / fast afgift efter:
Registreret max. effekt, pr. kW
kr. 571,44
Byggevarme, pr. MWh (betales indtil ibrugtagningstilladelse foreligger)

kr. 785,73

Forbrugeranlæg skal være indrettet, så der kan opnås en gennemsnitlig årsafkøling på min. 25 grader C, jf.
Helsinge Fjernvarmes tekniske leveringsbestemmelser.
Den gennemsnitlige årsafkøling er angivet på årsopgørelsen.
Hvis den gennemsnitlige årsafkøling overstiger 35 grader C, ydes der en rabat på 1% af MWh-prisen pr.
grad over 35 grader.
Ved gennemsnitlig årsafkøling mindre end 25 grader C, opkræves et tillæg på 1% af MWh-prisen pr. grad
under 25 grader. (opkræves ind til videre ikke for 1-strengs anlæg udført før 1984).
For alle anlæg gælder desuden, at forbrugere med en gennemsnitlig årsafkøling mindre end 15 grader C,
opkræves et ekstra tillæg på 1,5% af MWh-prisen pr. grad under 15 grader.
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Tilslutningsbidrag: (alle beløb er inkl. moms)
Investeringsbidrag:
Pr. fritliggende enfamiliehuse

kr. 22.500,00

Kæde-/rækkehuse, med separat stikledning, pr. bolig

kr. 15.000,00

Etageboliger og almene familieboliger, med fælles stikledning, pr. bolig

kr. 11.250,00

Ældreboliger med fælles stikledning, pr. bolig

kr.

9.000,00

Ungdomsboliger med fælles stikledning, pr. bolig

kr.

4.500,00

Erhvervsejendomme, institutioner og alle øvrige opvarmede arealer, der
ikke tjener til bolig, pr. m2 BBR- erhvervsareal ekskl. kælder

kr.

150,00

For erhvervsarealer med begrænset opvarmning eller begrænset varmebehov, kan investeringsbidraget
efter særlig aftale reduceres med op til 50 % af ovennævnte takster.
For alle nuværende el- og olieopvarmede ejendomme ved eksisterende hovedledninger, gives der rabat
svarende til, at der ikke opkræves investeringsbidrag.
Rabatten er dog betinget af, at energibesparelser som opnås ved konvertering til fjernvarme indmeldes af
Helsinge Fjernvarme, jf. retningslinjer i Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og
distributionsvirksomheder.
Stikledningsbidrag:
Til dækning af udgifter til stikledning på egen grund, fra ejendommens skel og ind til hovedhaner i
bygningen, opkræver Helsinge Fjernvarme for de faktiske omkostninger ved etablering af stikledningen.
Byggemodningsbidrag:
Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder. Byggemodningsbidragets
størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, og udgør Helsinge
Fjernvarmes faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet.
Byggemodningsbidrag betales af udstykker, mens investerings- og stikledningsbidrag betales af de
kommende forbrugere.
Investerings-, stiklednings- og byggemodningsbidrag betales inden etablering, jf. Helsinge Fjernvarmes
almindelige leveringsbestemmelser.
Der betales a conto svarende til overslagspris for etablering af hovedledninger og stikledninger inden
arbejdet udføres.
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Betalingsbetingelser:
Både det faste bidrag og forbrugsbidraget opkræves forud i 10 lige store a conto rater efter budgetteret
forbrug, og opgøres efter udgangen af november måned på basis af forbrugt varme i henhold til
måleraflæsning.
Årsopgørelsen forfalder sammen med rate 1. Overstiger eventuel tilbagebetaling rate 1, udbetales det
overskydende beløb via Betalingsservice eller til oplyst konto.
Seneste rettidige betalingsdato fremgår af Betalingsoversigt/faktura/indbetalingskort.

Renter:
Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdato, tillægges rente. Renten beregnes i henhold til rentelovens
bestemmelser.

Gebyrer m.m. (Helsinge Fjernvarme anvender Energitilsynets standardgebyrer):
Rykkerskrivelse
Inkassomeddelelse
Lukkebesøg
Genoplukning inden for normal åbningstid
Betalingsordning
Fogedforretning, udkørende (1)
Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg
Månedlig måleraflæsning, årlig udgift

kr. 100,00 momsfri
kr. 100,00 momsfri
kr. 375,00 momsfri
kr. 468,75
kr. 100,00 momsfri
kr. 412,50
kr. 337,50
kr. 750,00

(1) Der er tale om fjernvarmeværkets interne omkostninger i forbindelse med en udkørende fogedforretning.
Herudover pålægges faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed.

Depositum
Helsinge Fjernvarme 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 3-6 måneders skønnet
varmeforbrug i det pågældende lejemål/ejendom.
I øvrigt henvises til Helsinge Fjernvarmes Vedtægter, Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering samt
Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering.

Vedtaget af bestyrelsen for Helsinge Fjernvarme den 09-12-2020 og anmeldt til Forsyningstilsynet.
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