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Vi ser frem til at forsyne dig med fjernvarme.

Astrid Birnbaum
Direktør

Få klar besked om fjernvarme, for det kan du snart vælge at få

I slutningen af 2022 begynder vi at lægge fjernvarmerør i vejene, hvor du bor.
Det betyder, at du snart får mulighed for at blive tilsluttet vores grønne og billige fjernvarme.
Du vælger selv, om du vil skifte til fjernvarme.
Vi leverer i forvejen varme til over 70 procent af hele kommunen, og vi vil gerne levere fjernvarme
til endnu flere, for det gavner miljøet.
Melder du dig til fjernvarmen hurtigt, bliver du omfattet af vores kampagnetilbud, 
hvor du bliver tilsluttet gratis og dermed sparer mindst 25.000 kr. 
I dette brev har vi samlet nogle af de spørgsmål, vi oftest hører fra folk, der står i
samme situation som dig.

Måske har du flere spørgsmål end dem, vi besvarer i dette brev

II Så ring til os på tlf. 43 55 30 10 eller skriv på mail htf@htf.dk.
II Deltag på vores informationsmøde den 13. september 2022 kl. 19.00, 
   i Hedehuset, Hovedgaden 371B - 2640 Hedehusene.
II Vi kommer også ud i dit område med vores udstillingsvogn,
   hvor du kan se et fjernvarmeanlæg og stille spørgsmål.
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Oftest stillede spørgsmål

II  Jeg har jo varme allerede, så hvorfor skulle jeg skifte til fjernvarme?
      II Vi udruller fjernvarmen i dit område i slutningen af 2022, og vi vil gerne have så mange 
         som muligt med fra start. Ved hurtig tilmeldning sparer du at betale for tilslutningen.

II  Er jeg tvunget til at skifte til fjernvarme?
      II Det er helt frivilligt, om du vil skifte til fjernvarme. Der er ingen pligt til at tilslutte sig eller aftage
         fjernvarme i dit fjernvarmeområde.

II  Er der fordele ved at skifte lige nu?
      II Ved at vælge fjernvarme nu sparer du mindst 25.000 kroner, fordi vi giver gratis tilslutning
         til kunder, der bor i vores nye fjernvarmeområder, hvis de melder sig til hurtigt.
      II Hvis du har naturgas, slipper du desuden for at betale de 8.200 kr., det koster at afkoble dig
         fra naturgas. Beløbet kan du få betalt af en pulje, som Staten stiller til rådighed for at få flere
         til at skifte fra naturgas. Hvis du ikke får del i puljen, betaler vi din afkobling fra naturgas.
      II Har du et gammel oliefyr, skal du ifølge lovgivningen skifte til anden opvarmning, når det ikke virker
         længere. Ved at skifte til fjernvarme nu, kan du benytte dig af tilbuddet om gratis tilslutning.

II  Hvad koster det at få fjernvarme?
      II Tilslutningen er gratis. Det er gratis at blive tilsluttet fjernvarmen, hvis du beslutter
         dig senest 31. december 2022. For boliger op til 500 m2 er det en besparelse på
         mindst 25.000 kr. Efter denne dato ophører dette kampagnetilbud til dig.
      II Varmeforbrug. Ligesom ved alle andre typer opvarmning betaler du også efter forbrug, 
         når du har fjernvarme. Beregn din varmepris med vores prisberegner på htf.dk/prisberegner.
      II Fjernvarmeprisen er stabil og konkurrencedygtig, da vi har forskellige måder at 
         producere fjernvarme på.
      II Fjernvarmeanlæg. Vælger du fjernvarme skal du have et fjernvarmeanlæg i stedet for dit
         nuværende varmeanlæg. Et nyt fjernvarmeanlæg fylder kun 80 x 53 x 38 cm. 
         Du kan vælge mellem et  abonnement eller købe et fjernvarmeanlæg.
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Oftes stillede spørgsmål, fortsat
     Abonnement på fjernvarmeanlæg: 
      Du kan vælge et abonnement hos os på dit nye fjernvarmeanlæg, så slipper du for en 
      startomkostning til selv at købe det.
 Alle omkostninger til installation, vedligeholdelse og reparationer (inkl. reservedele)
 er med i abonnementet i 20 år.
 Vi fjerner også dit nuværende varmeanlæg. Hvis du har oliefyr, sørger vi også 
 for fjernelse eller afblænding af din olietank.
 Prisen for dit abonnement beregnes individuelt, efter du har haft besøg af vores VVS-installatør.
 Den ligger typisk på mellem 650-800 kr. i kvartalet for ejendomme op til 500 m2.
 Du kan booke et besøg af vores VVS-installatør til en beregning af din
 abonnementspris, på htf.dk/fjernvarmeanlaeg-paa-abonnement eller ved at 
 scanne QR-koden.

 Køb fjernvarmeanlæg:
 Du kan vælge at købe dit eget fjernvarmeanlæg og selv stå for alle udgifter
 til installation, vedligeholdelse og reparationer.
 Du betaler selv udgifterne til din VVS-installatør, som skal være autoriseret
 for at udføre arbejdet lovligt.
 Der mulighed for at låne til køb af fjernvarmeanlæg hos vores varme-
 leverandør VEKS. Se mere på veks.dk/veks-tilbyder/laaneordning.

II  Er det besværligt at skifte til fjernvarme?
 II Vi gør det så nemt for dig som muligt at skifte til fjernvarme.
 II Vi sørger for at lægge fjernvarmerør fra vejen ind på din grund og ind til din bolig.
    Vi aftaler med dig, hvor det er bedst at grave rørene ned på din grund.
 II Vi retablerer efter os, det vil sige, at vi lægger fliser, sår græs, planter buske mv.,
    så din grund fremstår i samme stand som før vores arbejde.
 II Hvis du vælger vores abonnementsordning, sørger vi for at installere et fjernvarmeanlæg
    hos dig, så det virker optimalt.
 II Du kan stadig bruge dine radiatorer og din gulvvarme, når du skifter fra naturgas eller 
    olie til fjernvarme.
 II Du skal regne med at undvære varmt vand og varme en enkelt dag, mens din 
    fjernvarme installeres.



Juni 2022

Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a
Malervej 7A - 2630 Taastrup

Tlf. 43 55 30 10 - CVR: 13057117
htf@htf.dk - www.htf.dk

Side 4 af 4

Oftes stillede spørgsmål, fortsat
II  Kan jeg vælge fjernvarmen fra igen?
 II Du kan altid opsige din tilslutningsaftale uden omkostninger med 1 måneds varsel efter 5 måneder.
 II Du kan altid opsige dit abonnement på fjernvarmeanlægget med 1 måneds varsel efter 5 måneder
    mod at betale restanlægssummen på anlægget.

II  Hvor kommer fjernvarmen fra?
 II Vores fjernvarmesystem er en del af hovedstadsområdets sammenhængende fjernvarmesystem.
    Her produceres varme og el sammen på bæredygtig biomasse blandt andet på Avedøreværket og
    på affaldsforbrændingsanlæg. Vi har også lokale anlæg, hvor vi laver fjernvarme ved at udnytte
    overskudsvarme og grundvand - ligesom vi har et solvarmeanlæg i Fløng.
 II Vores fjernvarme er fremtidssikret, fordi vi får den fra flere forskellige produktionskilder.
    Hvis en produktion lukker ned, så har vi mange andre muligheder for altid at levere varme til dig.
 II Fjernvarme har dermed en høj forsyningssikkerhed og er en nem og sikker varmekilde.
 II Fjernvarme giver god og ikke mindst lydløs komfort, også når det bliver rigtig koldt.

II  Hvem er Høje Taastrup Fjernvarme?
 II Din fjernvarme leveres af Høje Taastrup Fjernvarme. Vi er et forbrugerejet andelsselskab,
    og ejes dermed af vores kunder. Også af dig, hvis du skifter til fjernvarme.
 II Som kunde bliver du automatisk andelshaver, hvis du ønsker det. Det er gratis at være 
    andelshaver og du forpligter dig ikke økonomisk. Som andelshaver har du stemmeret
    og dermed indflydelse på selskabet.
 II Du betaler kun de faktiske omkostninger til fjernvarmen, da vi lovmæssigt ikke må 
    tjene penge.
 II Læs mere om os på vores hjemmeside htf.dk, hvor du også kan se vores gældende 
    vedtægter, leveringsbestemmelser og takstblad.

II  Jeg er klar til at få fjernvarme, så hvad nu?
 II Underskriv en tilslutningsaftale online med NemID eller MitID på vores hjemmeside
    htf.dk/tilmelding-etape3.
 II Eller underskriv tilslutningsaftalen i dette brev og send den til os i vedlagte svarkuvert.


