GENTOFTE KOMMUNE
Gentofte Fjernvarme
Bernstorffsvej 159
2920 Charlottenlund
Tlf: 39 98 82 10
CVR nr: 19438414

Takstblad for Gentofte Fjernvarme (GF). Ikrafttræden 1. juni 2017
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 GFs udgifter til køb af energi fra Central Kommunernes
Transmissionsselskab (CTR), og inkluderer brændselsudgifter samt elektricitetsudgifter til
distribution af fjernvarme. Det variable bidrag afregnes på baggrund af det målte varmeforbrug.
Det faste bidrag dækker GFs drifts- og vedligeholdelsesudgifter til egne anlæg og inkluderer bl.a.
lønomkostninger, renter, administrationsbidrag og afskrivninger. Herudover dækker bidraget den
del af opkrævningen fra CTR, der betegnes fast afgift. Fast bidrag afregnes som den enkelte
forbrugers andel af det samlede varmekøb i GF. Opgørelsen af fast bidrag sker forskelligt
afhængigt af, hvor længe ejendommen har været tilsluttet fjernvarme:
1. Mere end fire år (ved årsskifte): Gennemsnitligt forbrug de foregående tre år.
2. Ét til fire år (ved årsskifte): Årets aflæste forbrug.
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, varmelevering påbegyndes. Hvis varmelevering ikke er
påbegyndt senest 3 måneder efter at Gentofte Fjernvarme har meddelt, at varmelevering er
mulig, afregnes fast afgift efter det oplyste varmeforbrug, efter energiforbrug indberettet til BBR
af energiforsyningsselskaberne eller efter beregnet årsforbrug baseret på boligstørrelse i BBR.
Abonnement og bidrag til GF tilslutningsanlæg betales af boligejere med Model A/A+, hvor GF
har leveret og installeret et tilslutningsanlæg op til 1000 kW (fjernvarmeveksler/-boks/-unit), og
hvor GF servicerer og vedligeholder dette. Abonnementsdelen er fast, mens bidraget afregnes på
baggrund af det målte varmeforbrug.
Administrationsbidrag betales af alle som aftager fjernvarme.
Incitamentsbidrag for afkøling dækker GFs afkølingsbetaling til CTR og de øgede omkostninger
ved en forringet afkøling af fjernvarme. Formålet med incitamentstaksten er at sænke returtemperaturen og herved reducere produktions- og distributionsudgifterne. Incitamentstakst
betales, såfremt den gennemsnitlige afkøling over et år er på mindre end 35 °C, eller ved
lavtemperaturfjernvarme mindre end 25 °C. Kunder, der betaler abonnement for GF
tilslutningsanlæg op til 80 kW, opkræves ikke incitamentstakst.
GF er berettiget til at foretage ændringer af takstens bidrag, afgifter, gebyrer og bestemmelser
inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning.
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Takst for fjernvarme
Kr.
inkl. moms

Kr.
ekskl. moms

Enhed

Variabelt bidrag

396,23
110,06

316,98
88,05

kr./MWh
kr./GJ

Fast bidrag

258,53
71,81

206,82
57,45

kr./MWh
kr./GJ

1.000,00
1.500,00

800,00
1.200,00

kr./år pr. måler
kr./år pr. måler

4,50
1,25

3,60
1,00

kr./MWh pr.°C
kr./GJ pr.°C

312,50

250,00

Administrationsbidrag
Effekt < 80 kW
Effekt > 80 kW
Incitamentbidrag*
Afkøling < 35 °C
(25 °C ved lavtemperatur-fjernvarme)

Spædevandabonnement

kr./år

* Hvor GF ejer tilslutningsanlægget, Model A op til 80 kW, betales ikke incitamentsbidrag ved utilstrækkelig afkøling.

Supplerende takst for tilslutningsanlæg
(hvor GF ejer tilslutningsanlæg/fjernvarmeveksler/fjernvarmeboks/unit < 1.000 kW)

Kr.
inkl. moms
Model A:
Abonnement for GF tilslutningsanlæg < 80 kW

Model A:
Bidrag for GF tilslutningsanlæg < 80 kW

Model A+:
Abonnement for GF tilslutningsanlæg 80 - 1000 kW

Model A+:
Bidrag for GF tilslutningsanlæg 80 - 1000 kW

Kr.
ekskl. moms

1.625,00

1.300,00

43,75
12,15

35,00
9,72

5.750,00

4.600,00

18,00
5,00

14,40
4,00

Gebyrer m.v.
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Enhed
kr./år pr.
tilslutningsanlæg

kr./MWh
kr./GJ

kr./år pr.
tilslutningsanlæg

kr./MWh
kr./GJ
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Kr. inkl. moms
Rykkerskrivelse 1 og 2

(rykkergebyr)

Kr. ekskl.
moms

Bemærkning

100,00

100,00

Momsfri

Lukkebrev

100,00

100,00

Momsfri

Lukkebesøg

375,00

375,00

Momsfri

Genåbningsbesøg

468,75

375,00

Rekvireret aflæsningsbesøg

337,50

270,00

Inspektion 07:00 – 15:00

550,00
550,00

440,00
440,00

pr. udkald &
pr. time

1.200,00
800,00

960,00
640,00

pr. udkald &
pr. time

275,00

220,00

30.000,00

24.000,00

(Gebyr opkræves ved udkald på fejl på kundens del af opvarmningsog varmtvandsinstallationen som GFj ikke ejer og servicerer)

Inspektion 15:00 – 07:00
(Gebyr opkræves ved udkald på fejl på kundens del af opvarmningsog varmtvandsinstallationen som GFj ikke ejer og servicerer)

Forgæves kørsel
(ved adviseret inspektion, serviceeftersyn eller rekvireret tilkald)

Tilslutningsbidrag (se næste side)

Udenfor
kampagneperiode

Takst for tilslutningsbidrag
GF opkræver pt. et standardinvesterings- og stikledningsbidrag på 30.000 kr. inklusive moms for
individuel tilslutning af nye kunder til fjernvarmenettet.
GF opkræver pt. ikke standardinvesterings- og stikledningsbidrag for et enkelt stik fra kunder i
specifikke udbygningsområder og -perioder samt ved målgruppespecifikke
opfølgningskampagner.
Tilslutningsbidraget består af 2 elementer:
1. Standardinvesteringsbidrag som dækker fjernvarmeforsyningens anlægsomkostninger,
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 EJER mere end ét fjernvarmestik per matrikel
betales fjernvarmeforsyningens samlede omkostninger ved at etablere stikledning fra afgrening
til indføringssted i ejendommen.
Takst for standardinvesterings- og stikledningsbidrag er for en standard stikledning med billigst
mulige føringsvej mellem forsyningsledning og ejendommens nærmeste facade. Såfremt EJER
har særlige ønsker vedrørende ledningsføring og tilslutningssted, betaler EJER eventuelle
meromkostninger - se i øvrigt leveringsbestemmelserne § 2.
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Opgørelse af forbrug
Der er betalingspligt for enhver form for fjernvarmelevering. GF kan udskrive aconto-regninger
eller foretage månedlig afregning.
Ved årets begyndelse, eller ved oprettelsen af et nyt kundeforhold, estimeres årets
varmeforbrug.
Ved årsskiftet aflæses årets faktiske forbrug og den gennemsnitlige afkøling.
Kvartalsvis Aconto afregning
Det estimerede forbrug, omregnet til kroner, afregnes i fire kvartalsvise acontoopkrævninger.
Differensen mellem årets acontobetalinger og det faktiske forbrug, herunder betaling for
manglende afkøling, opgøres og fremgår af Årsopgørelsen, og opkræves sammen med følgende
års første acontoopkrævning. Supplerende takst for Tilslutningsanlæg opkræves hvert kvartal.
Månedlig afregning
Fast og variabelt bidrag opkræves månedligt for månedens faktiske varmeforbrug.
Ved regnskabsårets afslutning 31. december opgøres den gennemsnitlige årlige afkøling og
eventuel betaling for dårlig afkøling indregnes ved førstkommende mulige opgørelse i det
kommende år.
Supplerende takt for Tilslutningsanlæg opkræves månedligt.
Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser er løbende måned plus 10 dage fra fakturadato.
Seneste rettidige betalingsdato fremgår af PBS/faktura/girokort.
Sikkerhedsstillelse
GF kan stille krav om sikkerhedsstillelse for fremtidig levering i de tilfælde, hvor der er
nærliggende risiko for at selskabet uden sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til kunden. Der
vil altid ske en individuel bedømmelse af kundens forhold, inden der stilles krav om
sikkerhedsstillelse.
Der vil kun blive stillet krav om sikkerhedsstillelse såfremt kunden umiddelbart inden kravet
stilles, har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne overskridelse af
betalingsfristerne.
Endvidere gælder ”Leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme”.
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