
Lejeaftale betaler du, hvis 

du har lejet fjernvarmebok

sen af os. Boksen trækker 

varme ud af fjernvarme

vandet, så du har varme i 

radiatorer og vandhaner. 

Vilkårene for din lejeaftale 

fremgår af aftalen.

GJ (gigajoule) eller MWh 

(megawatttimer) er den 

enhed, vi måler energifor

bruget i. På din måler kan du 

se, om vi benytter GJ eller 

MWh hos dig.

Start og slut viser aflæsnin

gen ved starten og slutningen 

af den periode, årsopgørelsen 

dækker. Din måler bliver aflæst 

flere gange om året og altid ved 

årsskiftet.  

Er du tilflyttet eller fraflyttet, bliv

er måleren aflæst på skærings

datoen.

Forbrugsperioden 

er den periode,  

opgørelsen dækker.
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Variabelt bidrag 

Start 

43,94 MWh 

Slut 

62,07MWh 

Forbrug 

18,13 MWh 

Enhedspris 

258,87 kr./MWh 

Beløb 

4.693,31kr. 

Forbrugsperiode: 31-12-2017 til 31-1 2-2018 

 

 

Fast bidrag 
365 dage 

21,04 MWh 272,70 kr./MWh 5.737,61kr. 

Administrationsbidrag 365 dage 
  800,00 kr./MWh 800,00kr. 

Incitamentsbidrag 29,06 oC <35,00oC 5,94 oC 49,53 kr./oC 
294,21kr. 

Plusaftale – ydelse 365 dage  
  3.353,60 kr. 

3.353,60kr. 

Model type 

Bidrags tilslutningsanlæg     
18,13 MWh 35,50 kr./MWh 643,62kr. 

Abonn. Tilslutningsanlæg 365 dage  
  1.300,00 kr./år 1.300,00kr. 

 
I alt (ekskl. moms) 

Moms 

 
 

25,00 

 
% 

 
12.374 ,54 kr. 

12.374,54 kr. 

3.093,64 kr. 

Varmeudgifter i alt 

Allerede betalt aconto 

 
 

  
15.468,18 kr. 

-19.160P0kr. 

Du har betalt for meget  
 

  
-3.691,82 kr. 

 
 

eforsyning 

På eForsyning kan du altid finde dine budgetter og dine varmeopgøresl er. 

Du kan også følge dit varmeforbrug og holde øje med din afkøl ing. 

Se mere på eforsyning.dk/gentofte.Du logger ind med dit forbrugernummer og webpinkode, som du finder 

øverst på denne side. 

 
Tilmeld din regning Betalingsservice 

Nu er det muligt at ti Imelde din regning Betalingsservice direkte på vores hjemmesi de. 

Gør det på htt p:/ / gentoftefjernvarm e.dk/betalingsservice. 
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Variabelt bidrag er betalin

gen for dit målte forbrug af 

fjernvarme. Følg forbruget 

på vores selvbetje ning eller 

med appen eForsyning. Du 

skal bruge forbrugernum

mer og webpinkode til login. 

De står øverst på opgørelsen.

Fast bidrag er den pris, 

alle betaler for at være en 

del af fjernvarmenettet. 

Prisen beregner vi ud fra de 

seneste 3 års forbrug, hvis 

vi kender dem. Hvis du er 

ny kunde og ikke kan oplyse 

dit forbrug de seneste 3 år, 

beregner vi prisen ud fra 

boligens størrelse.

Administrationsbidrag er 

et fast beløb. Almindelige 

forbrugere og storforbru

gere har hver sin takst, som 

du kan se i vores takstblad.

Incitamentsbidrag betaler 

du, hvis du ikke udnytter 

varmen godt nok. Vandet 

skal være afkølet mindst 35 

grader hos dig, inden det 

løber retur til os. For enkelte 

områder er kravet kun 25 

grader. 

Finansierings aftaler kan 

have forskellige former hos 

os. Siden 2015 er de blevet 

afløst af Model A, hvor vi 

ejer og servicerer anlægget. 

Hvis du har en finansie

ringsaftale med os, fremgår 

vilkårene af selve finasie

ringsaftalen.

Start og slut viser aflæsnin

gen ved starten og slutningen 

af den periode, årsopgørelsen 

dækker. Din måler bliver aflæst 

flere gange om året og altid ved 

årsskiftet.  

Er du tilflyttet eller fraflyttet, bli

ver måleren aflæst på skærings

datoen.

Forbrugsperioden 

er den periode,  

opgørelsen dækker.

Hvad er hvad i 
varmeopgørelsen?

Måleenheden viser, 

om dit forbrug bliver 

op gjort i GJ (gigajoule) 

eller MWh (megawatt

timer). Du kan se den 

samme måleenhed på 

måleren hjemme hos 

dig.


