
 

 
 

Takstblad for Holsted Varmeværk A.m.b.a.   Dette prisblad er anmeldt til Energitilsynet.                   Holsted maj 2014 

 

Tilslutningsbidrag.     ekskl. Moms inkl. moms  

 

Investeringsbidrag: 

Pr. fritliggende enfamiliehuse:  kr.:  15.000,00        18.750,00 

Pr. kæde-/rækkehuse:   kr.:  12.000,00 15.000,00 

Etageboliger og almene familieboliger  kr.:  10.000,00 12.250,00 

Ældreboliger og ungdomsboliger  kr.:      6.000,00   8.000,00 

Øvrige opvarmede arealer der ikke tjener til bolig  kr. pr. m2 etageareal      120,00      150,00   

 

Stikledningsbidrag. 

 

Op til 15 meter stik fra skel til hovedhaner  kr.:  15.000,00 18.750,00 

Ud over 15 meter stik tillægges pr. kanalmeter kr.:    1.500,00   1.875,00 

 

Forbrugs afhængigt bidrag ud fra målt forbrug  kr.:       480,00      600,00 

 

Faste bidrag (abonnements- og effektbidrag). 

 

Abonnements bidrag pr. forbrugsnummer  kr.:    1.200,00   1.500,00  

 

Effektbidrag pr. m2 for     0-150 m2 BBR beboet areal kr.:         17,00        21,25 

Effektbidrag pr. m2 for 151-300 m2 BBR beboet areal kr.:         15,00        18,75 

Effektbidrag pr. m2 for 301-500 m2 BBR beboet areal kr.:         12,00        15,00 

Effektbidrag pr. m2 for 501 m2 og opefter  kr.:           8,00        10,00  

 

Afregning sker i 10 årlige rater (juni og december er ratefri) med forfald den 1. i måneden og med sidste rettige 

betalingsdag den 1. i pågældende måned. 

 

Der kræves depositum der svarer 3-6 måneders varmeforbrug hos lejere/ejere der gentagne gange har misligholdt deres 

varmebetaling. 

 

Varmeværket opkræver et byggemodnings bidrag i forbindelse med nye udstyknings områder. Bidraget vil 

 maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af gadeledninger i udstykningsområdet. 

 

Holsted Varmeværk har følgende gebyrer: 

 

Rykkergebyr på kr. 100,00. Dette gebyr er momsfritaget. 

Inkassogebyr på kr. 100,00. Dette gebyr er momsfritaget. 

Gebyr for manglende indsendelse af aflæsningskort på kr. 80,00 excl moms og kr. 100,00 incl moms. 

Lukke/åbne gebyr på kr. 500,00 der opkræves før varmeforsyningen bliver reetableret. Dette gebyr er momsfritaget. 

Når der først betales ved lukkebesøget opkræves der er gebyr på kr. 200,00 excl moms og kr. 250,00 incl moms. 

 

 Holsted Varmeværk kræver en årsafkøling på min 35 grader, beregnet med udgangspunkt i en  

fremløbstemperatur på 70 grader. Hvor fremløbstemperaturen ikke gennemsnitlig kan holdes på de 70 grader,  

kræves en årsafkøling på min. 25 grader.  

Overholdes kravet ikke tillægges forbruget 1% for hver grad afkølingen er dårligere. 
 

 

Priserne er gældende fra den 01-06-2014. 

 

 

Alle priser er nævnt både excl moms og incl moms. 

 

Per Bøllund 

Holsted Varmeværk A.m.b.a. 


