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Takstblad for Gentofte Fjernvarme

Opbygning af fjernvarmetakst

1. Variabelt bidrag 
2. Fast bidrag 
3. Abonnement for GF tilslutningsanlæg
4. Bidrag til GF tilslutningsanlæg
5. Administrationsbidrag 
6. Incitamentstakst for afkøling af fjernvarmevandet

Det variable bidrag dækker GF
Transmissionsselskab (CTR), og inkluderer brændselsudgifter samt elektricitetsudgifter til 
distribution af fjernvarme. Det
 
Det faste bidrag dækker GF’s drifts
lønomkostninger, renter, administrationsbidrag og afskrivninger. Herudover dækker 
del af opkrævningen fra CTR, der 
forbrugers andel af det samlede varmekøb 
af, hvor længe ejendommen har været tilsluttet fjernvarme:

1. Mere end fire år (ved årsskifte)

2. Ét til fire år (ved årsskifte)

3. Mindre end ét år: Det aflæste forbrug omregnet til et års forbrug, divideret med 365 dage 
og multipliceret med antallet af dage ejendommen har været tilsluttet. 

Fast bidrag afregnes fra den dato
påbegyndt senest 3 måneder efter at Gentofte Fjernvarme har meddelt, at 
afregnes fast afgift efter det oplyste varmeforbrug
energiforsyningsselskaberne eller efter beregnet årsforbrug baseret på boligstørrelse i BBR. 
 
Abonnement og bidrag til GF tilslutningsanlæg
installeret et tilslutningsanlæg 
og vedligeholder dette. Abonnementsdelen er fast
målte varmeforbrug. 
 
Administrationsbidrag betales af alle som aftager fjernvarme. 
 
Incitamentsbidrag for afkøling
ved en forringet afkøling af fjernvarme. Formålet med incitamentst
temperaturen og herved reduc
betales, såfremt den gennemsnitlige afkøling 
Kunder, der betaler abonnement 
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Takstblad Gentofte Fjernvarme 

blad for Gentofte Fjernvarme (GF). Ikrafttræden 1. januar

Opbygning af fjernvarmetakst 

tilslutningsanlæg 
tilslutningsanlæg 

 
for afkøling af fjernvarmevandet 

F’s udgifter til køb af energi fra Central Kommunernes 
Transmissionsselskab (CTR), og inkluderer brændselsudgifter samt elektricitetsudgifter til 

t variable bidrag afregnes på baggrund af det målte varmeforbrug.

s drifts- og vedligeholdelsesudgifter til egne anlæg og inkluderer bl.a. 
renter, administrationsbidrag og afskrivninger. Herudover dækker 

del af opkrævningen fra CTR, der betegnes fast afgift. Fast bidrag afregnes 
samlede varmekøb i GF. Opgørelsen af fast bidrag sker forskelligt afhængigt 

af, hvor længe ejendommen har været tilsluttet fjernvarme: 

årsskifte): Gennemsnitligt forbrug de foregående tre år.

årsskifte): Årets aflæste forbrug. 

Mindre end ét år: Det aflæste forbrug omregnet til et års forbrug, divideret med 365 dage 
og multipliceret med antallet af dage ejendommen har været tilsluttet. 

afregnes fra den dato, varmelevering påbegyndes. Hvis varmelevering ikke er 
senest 3 måneder efter at Gentofte Fjernvarme har meddelt, at 

det oplyste varmeforbrug, efter energiforbrug indberettet til BBR af 
energiforsyningsselskaberne eller efter beregnet årsforbrug baseret på boligstørrelse i BBR. 

tilslutningsanlæg betales af boligejere, hvor GF
t tilslutningsanlæg op til 80 kW (fjernvarmeveksler/-boks/-unit)

Abonnementsdelen er fast, mens bidraget afregnes på baggrund af det 

betales af alle som aftager fjernvarme.  

for afkøling dækker GF’s afkølingsbetaling til CTR og de øgede omkostninger 
ved en forringet afkøling af fjernvarme. Formålet med incitamentstaksten er at 

reducere produktions- og distributionsudgifterne. Incitamentsta
gennemsnitlige afkøling over et år er på mindre end 35 

Kunder, der betaler abonnement for GF tilslutningsanlæg, opkræves ikke incitamentstakst.

 
 

januar 2016 

udgifter til køb af energi fra Central Kommunernes 
Transmissionsselskab (CTR), og inkluderer brændselsudgifter samt elektricitetsudgifter til 

afregnes på baggrund af det målte varmeforbrug. 

og vedligeholdelsesudgifter til egne anlæg og inkluderer bl.a. 
renter, administrationsbidrag og afskrivninger. Herudover dækker bidraget den 

regnes som den enkelte 
Opgørelsen af fast bidrag sker forskelligt afhængigt 

: Gennemsnitligt forbrug de foregående tre år. 

Mindre end ét år: Det aflæste forbrug omregnet til et års forbrug, divideret med 365 dage 
og multipliceret med antallet af dage ejendommen har været tilsluttet.  

. Hvis varmelevering ikke er 
senest 3 måneder efter at Gentofte Fjernvarme har meddelt, at varmelevering er mulig, 

efter energiforbrug indberettet til BBR af 
energiforsyningsselskaberne eller efter beregnet årsforbrug baseret på boligstørrelse i BBR.  

betales af boligejere, hvor GF har leveret og 
unit), og hvor GF servicerer 

afregnes på baggrund af det 

s afkølingsbetaling til CTR og de øgede omkostninger 
n er at sænke retur-

og distributionsudgifterne. Incitamentstakst 
over et år er på mindre end 35 °C.  

opkræves ikke incitamentstakst.  
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Takst for fjernvarme 

 

 

Variabelt bidrag 

Fast bidrag 

 
Model A: Bidrag for  
GF tilslutningsanlæg * 

 
Model A: Abonnement for  
GF tilslutningsanlæg* 
 

Administrationsbidrag 
       Effekt < 80 kW 
       Effekt > 80 kW 

 
Incitamentbidrag*  
Afkøling < 35 °C 
(25 °C ved lavtemperatur-fjernvarme) 
 

Spædevandabonnement 

 
* Supplerende takst, hvor GF ejer tilslutningsanlæg (
* Hvor GF ejer tilslutningsanlægget
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Kr. inkl. moms Kr. ekskl. moms 

426,38 
118,44 

341,10 
94,75 

228,44 
63,45 

182,75  
50,75 

 
43,75 
12,15 

 
35,00 

9,72 

 
1.625,00 

 
1.300,00 

1.000,00 
1.500,00 

800,00 
1.200,00 

4,50 
1,25 

3,60 
1,00  

312,50 250,00 

tilslutningsanlæg (fjernvarmeveksler/fjernvarmeboks/
tilslutningsanlægget, betaler kunden ikke incitamentsbidrag ved utilstrækkelig afkøling  

 

 

Enhed 

 
 

 
kr./MWh  

kr./GJ 
 

 
 

 
kr./MWh 

kr./GJ 
 

 
 
 

 
kr./MWh 

 kr./GJ 
 

 
 

 
kr./år pr. 

tilslutningsanlæg  
 

 
 

 
kr./år pr. måler  
kr./år pr. måler 

 

 
 

kr./MWh pr.°C 
kr./GJ pr.°C 

 
 

kr./år 
 

fjernvarmeboks/-unit) op til 80 kW.  
ved utilstrækkelig afkøling   
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Gebyrer m.v. 

 

 

Rykkerskrivelse   1 og 2 (rykkergebyr)

Lukkebrev  

Lukkebesøg 

Frivilligt betalingsforlig 

Genåbningsbesøg 

Rekvireret aflæsningsbesøg 

Inspektion 07:00 – 15:00 
(hvor fejlen ikke er relateret til fjernvarmeboksen)

Inspektion 15:00 – 07:00 
(hvor fejlen ikke er relateret til fjernvarmeboksen)

Forgæves kørsel  
(ved adviseret inspektion, serviceeftersyn eller rekvireret 

Tilslutningsbidrag (se næste side)

 
  

 Betalingsbetingelser 
 
Der udsendes hvert år fire acontorater
årsopgørelse reguleret i forhold til det faktiske forbrug opgjort ved måleraflæsning ultimo 
december. 
 
Regninger udsendes ca. 3 uger inden sidste rettidige betalingsdato. 
 
GF er berettiget til at foretage ændringer af ta
inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning. 
 
Endvidere gælder "Leveringsbestemmelser for
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Kr. inkl. moms Kr. ekskl. 
moms

(rykkergebyr) 100,00 100,00

100,00 100,00

375,00 375

50,00 50,00

468,75 375,00

300,00 240,00

(hvor fejlen ikke er relateret til fjernvarmeboksen) 
550,00 
550,00 

440,00
440,00

(hvor fejlen ikke er relateret til fjernvarmeboksen) 
1.200,00 

800,00 
960,00
640,00

erviceeftersyn eller rekvireret tilkald) 275,00   220,00

(se næste side)  30.000,00 24.000,00

acontorater på hver 1/4 af det forventede årsforbrug, samt en 
årsopgørelse reguleret i forhold til det faktiske forbrug opgjort ved måleraflæsning ultimo 

Regninger udsendes ca. 3 uger inden sidste rettidige betalingsdato.  

er berettiget til at foretage ændringer af takstens bidrag, afgifter, gebyrer og bestemmelser 
inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning.  

everingsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme". 

 

 

Kr. ekskl. 
moms Bemærkning 

100,00 Momsfri 

100,00 Momsfri 

375,00 Momsfri 

50,00 Momsfri 

375,00  

240,00  

440,00 
440,00 

pr. udkald 
pr. time 

960,00 
640,00 

pr. udkald 
pr. time 

220,00  

24.000,00 Udenfor kampagneperiode 

på hver 1/4 af det forventede årsforbrug, samt en 
årsopgørelse reguleret i forhold til det faktiske forbrug opgjort ved måleraflæsning ultimo 

afgifter, gebyrer og bestemmelser 
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Takst for tilslutningsbidrag 
 
GF opkræver pt. et standardinvesterings
individuel tilslutning af nye kunder til fjernvarmenettet.
 
GF opkræver pt. ikke standardinvesterings
specifikke udbygningsområder og 
med interval 2 - 5 år. 
 
Tilslutningsbidraget består af 2 elementer:
 

1. Standardinvesteringsbidrag
ekskl. stikledninger og evt. byggemodningsudgifter. Dette bidrag er fikseret til faste beløb.

 
2. Stikledningsbidrag dækker fjernvarmeforsyningens samlede omkostninger ved at etablere 

stikledning fra grundskel til indføringssted i ejendommen.
 

GF etablerer 1 stik per matrikelnummer. Ønsker 
betales fjernvarmeforsyningens samle
indføringssted i ejendommen. 

Takst for standardinvesterings
mulige føringsvej mellem forsyningsledning og 
særlige ønsker vedrørende ledningsføring og tilslutningssted
meromkostninger - se i øvrigt leveringsbestemmelserne § 2.
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opkræver pt. et standardinvesterings- og stikledningsbidrag på 30.000 kr. inklusive moms for 
individuel tilslutning af nye kunder til fjernvarmenettet. 

opkræver pt. ikke standardinvesterings- og stikledningsbidrag for et enkelt 
specifikke udbygningsområder og -perioder samt ved områdespecifikke opfølgningskampagner

af 2 elementer: 

Standardinvesteringsbidrag som dækker fjernvarmeforsyningens anlægsomkostninger, 
ekskl. stikledninger og evt. byggemodningsudgifter. Dette bidrag er fikseret til faste beløb.

dækker fjernvarmeforsyningens samlede omkostninger ved at etablere 
stikledning fra grundskel til indføringssted i ejendommen. 

etablerer 1 stik per matrikelnummer. Ønsker EJER mere end ét fjernvarmestik per matrikel 
betales fjernvarmeforsyningens samlede omkostninger ved at etablere stikledning fra afgrening til 

 

standardinvesterings- og stikledningsbidrag er for en standard stikledning 
mellem forsyningsledning og ejendommens nærmeste facade. 

særlige ønsker vedrørende ledningsføring og tilslutningssted, betaler EJER eventuelle 
se i øvrigt leveringsbestemmelserne § 2. 

 

og stikledningsbidrag på 30.000 kr. inklusive moms for 

og stikledningsbidrag for et enkelt stik fra kunder i 
perioder samt ved områdespecifikke opfølgningskampagner, pt. 

som dækker fjernvarmeforsyningens anlægsomkostninger, 
ekskl. stikledninger og evt. byggemodningsudgifter. Dette bidrag er fikseret til faste beløb. 

dækker fjernvarmeforsyningens samlede omkostninger ved at etablere 

fjernvarmestik per matrikel 
de omkostninger ved at etablere stikledning fra afgrening til 

en standard stikledning med billigst 
ejendommens nærmeste facade.  Såfremt EJER har 

betaler EJER eventuelle 


