
Afkølings tabel til straf & negativ tillæg. 

Årligt gemmesnitlig fremløbstemperatur i °C. Årligt gennemsnits retur temperatur .°C

75,00 40,00

74,00 40,00

73,00 40,00

72,00 40,00 Havndal Fjernvarme
71,00 40,00 a.m.b.a.

70,00 40,00        Laursensvej 4, 8970 Havndal. 

69,00 40,00 Telefon nummer: 86470915

68,00 40,00 E-mail hvdvarme@mail.dk

67,00 40,00 www.havndalfjernvarme.dk

66,00 40,00

65,00 40,00

64,00 40,50 TAKSTBLAD
63,00 41,00

62,00 41,50

61,00 42,00

60,00 42,50

59,00 43,00

58,00 43,50

57,00 44,00 gældende fra 1. juli 2021
56,00 44,50

55,00 45,00

54,00 45,50 og indtil nyt takstblad foreligger
53,00 46,00

52,00 46,50

51,00 47,00 Takster, tilslutningspriser m.v. vedtaget

50,00 47,50 på bestyrelsesmøde den 29. april  2020.
Eks: årlig gennemsnitlige fremløb temp. på 56.00°C, retur temp. på .  

40,50°C Forv(Max) 44,50°C. vil udløse en godtgørelse på 4°C.

http://www.havndalfjernvarme.dk/


TAKSTER excl.moms incl.moms TILSLUTNINGSPRISER excl.moms incl.moms

Fast Afgift  1. (abonnement) kr./år 1.700,00 2.125,00 Tilslutningsafgift incl.stikledning på 15 kanalmeter 18.000,00 22.500,00

Fast afgift  2. 0-150 m
2
 pr. m

2
/år 16,40 20,50 Udover 15 kanalmeter stikledning, pr kanalmeter 450,00 562,50

Fast afgift  3. 151 m
2 

og opefter pr m
2
/år 8,20 10,25 GEBYRER

Fast afgift  4. (Erhverv/institution) kr. pr m
2
/år 16,40 20,50 Vi anvender Energitilsynets standardgebyrer

Variabel afgift/forbrugsbidrag kr./MWh 463,50 579,38 excl.moms incl.moms

Rykkerskrivelse                   * momsfri 100,00 100,00

Den faste afgift  1. (abonnementsafgiften) er en årlig afgift for hvert Inkassomeddelelse              * momsfri 100,00 100,00

stik til ejendommen (normalt 1 stik pr. ejendom.) Lukkebesøg                         * momsfri 375,00 375,00

De faste afgifter 2, 3 og 4 beregnes på grundlag af den tilsluttede Genoplukning inden for normal åbningstid 375,00 468,75

ejendoms areal efter BBR-oplysninger. Flytteopgørelse 270,00 337,50

Eks. på standard hus på 130 m
2
 og forbrug på 18,1 MWh: excl.moms incl.moms NB. Betaling for lukning og genåbning er kostpris i sager

Fast afgift  1.    1 stk. 1.700,00 2.125,00 hvor adgang til hovedhaner er blevet nægtet

Fast afgift  2.    1 stk  130 m
2 

á 16.40/20,50
2.132,00 2.665,00

Variabel afgift 18,1 MWh 8.389,35 10.486,69 Renter

Total 12.221,35 15.276,69 Ved forsinket betaling af aconto raterne tilskrives der morarenter på 

MOTIVATIONSTARIF restancen fra forfaldstidspunktet. Morarenten udgør den såkaldte 

Hvis du har en fremløbstemperatur på 65°C eller derover: procesrente, som er den af Danmarks Nationalbank til enhver tid

Du betaler 2 % i tillæg af forbrugsbidraget for hver °C returtemperaturen er over 40°C. fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 8 pct.

ved et fremløb på 65°C. og der over. Er den årliggennemsnitlige fremløbs temperatur under

65°C. falder afkølingskravet med en ½ °C. pr grad som den årlige gemmesnitlige retur 

temperatur er under afkølings kravet (Forv). Godtgørelse ved en bedre afkøling opgøres Sikkerhedsstillelse

efter samme princip. Skema for afkøling kan ses bagsiden af denne folder. Havndal Fjernvarme forbeholder sig retten til at stille krav om sikkerhed

For yderlige info om dette se vores folder Motivation tarif som kan findes på vores for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at

hjemmeside www.havndalfjernvarme.dk selskabet uden denne sikkerhed vil lide tab ved forsat levering til kunden.

BETALINGSBETINGELSER Der vil altid ske en individuel bedømmelse af kundens forhold, inden der

Der opkræves 4 aconto rater pr år. Betalingsterminer er 1. august, 1. November stilles krav om sikkerhedsstillelse. Der vil kun blive stillet krav om

1. februar, og 1. april. Årsopgørelsen falder sammen med rate 1.Overstiger evt. sikkerhedsstillelse, såfremt kunden, umiddelbart inden kravet stilles, har

tilbagebetaling rate 1 udbetales det overskydende beløb via PBS haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne, væsentlige 

Regnskabs år er fra den 01-07 til den 30-06-20xx overskridelser af betalingsfristerne.


