GENTOFTE KOMMUNE
Gentofte Fjernvarme
Bernstorffsvej 159
2920 Charlottenlund
Tlf: 70 20 58 50
CVR nr: 19438414

Takstblad for Gentofte Fjernvarme (GF). Gældende fra 1. januar 2020
Opbygning af fjernvarmetakst
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Variabelt bidrag
Fast bidrag
Abonnement for GF tilslutningsanlæg
Bidrag til GF tilslutningsanlæg
Administrationsbidrag
Incitamenttakst for afkøling af fjernvarmevandet

Det variable bidrag dækker GF’s udgifter til køb af energi fra Centralkommunernes
Transmissionsselskab (CTR) og inkluderer brændselsudgifter samt elektricitetsudgifter til
distribution af fjernvarme. Det variable bidrag afregnes efter det målte varmeforbrug.
Det faste bidrag dækker GF’s 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 fastbidrag. Fast bidrag afregnes som den enkelte
kundes andel af det samlede varmekøb de tre foregående år.
Ved nybyggeri beregnes det forventede varmeforbrug i et år.
For eksisterende byggeri beregnes varmeforbrug ud fra de tre foregående års varmeforbrug, hvis
disse forbrug skønnes pålidelige ud fra fremtidig anvendelse. Hvis forbruget ikke er pålideligt eller
lig nul, beregnes det faste bidrag på baggrund af opgørelse over bygningers gennemsnitlige
varmeforbrug fra SBI.
Fast bidrag afregnes fra den dato, varmelevering påbegyndes. Hvis varmelevering ikke er
påbegyndt senest tre måneder efter, at GF har meddelt, at varmelevering er mulig, afregnes fast
bidrag.
Abonnement og bidrag til GF tilslutningsanlæg betales af kunder med Model A og Model A+, hvor
GF har leveret og installeret et tilslutningsanlæg op til 1.000 kW (fjernvarmeveksler/-boks/-unit),
og hvor GF servicerer og vedligeholder dette. Abonnementsdelen er fast, mens bidraget afregnes
på baggrund af det faste bidrag.
Administrationsbidrag betales af alle som aftager fjernvarme.
Incitamentsbidrag for afkøling dækker GF’s afkølingsbetaling til CTR og de øgede omkostninger
ved en forringet afkøling af fjernvarmevandet. Formålet med incitamenttaksten er at sænke returtemperaturen og herved reducere produktions- og distributionsudgifterne.
Kundeanlæg skal være indrettet, så der kan opnås minimum 35 °C i gennemsnit i årlig afkøling
af fjernvarme; for kunder med lav-temperatur fjernvarme er grænsen 25 °C.
Kunder, der betaler abonnement for GF tilslutningsanlæg op til 80 kW, opkræves ikke individuel
incitamenttakst.
GF er berettiget til at foretage ændringer i 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

Enhed

Variabelt bidrag

266,72
74,09

213,37
59,27

kr./MWh
kr./GJ

Fast bidrag

443,53
123,20

354,82
98,56

kr./MWh
kr./GJ

1.000,00

800,00

kr./år pr. måler

4,50
1,25

3,60
1,00

kr./MWh pr.°C
kr./GJ pr.°C

4,50
1,25

3,60
1,00

kr./MWh pr.°C
kr./GJ pr.°C

312,50

250,00

Administrationsbidrag

Incitamenttakst*Der betales
en afkølingsafgift hvis afkøling i
gennemsnit over et år er mindre
end henholdsvis 35 °C og 25 °C

Incitamenttakst* Der
udbetales refusion hvis afkøling i
gennemsnit over et år er større end
henholdsvis 35 °C og 25 °C

Spædevandsabonnement

*

Kr. ekskl. moms

kr./år

Model A op til 80 kW, er ikke omfattet af incitamenttaksten

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

Kr. inkl. moms

Kr. ekskl. Moms

Model A: Abonnement for
GF tilslutningsanlæg*

1.750,00

1.400,00

Model A: Variabelt bidrag
for
GF tilslutningsanlæg *

49,50
13,75

39,60
11,00

6.312,00

5.049,00

19,53
5,47

15,62
4,376

Model A+: Abonnement for
GF tilslutningsanlæg**

Model A+: Bidrag for GF
tilslutningsanlæg**

Enhed
kr./år pr.
tilslutningsanlæg

kr./MWh
kr./GJ

kr./år pr.
tilslutningsanlæg

kr./MWh
kr./GJ

* Supplerende takst, hvor GF ejer tilslutningsanlæg (fjernvarmeveksler/fjernvarmeboks/-unit) op til 80 kW.
** Supplerende takst, hvor GF ejer tilslutningsanlæg (fjernvarmeveksler/fjernvarmeboks/-unit)
fra 80 til 1000 kW.
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Gebyrer m.v.
Kr. inkl. moms
Rykkerskrivelse 1 og 2

(rykkergebyr)

Kr. ekskl.
moms

Bemærkning

100,00

100,00

Momsfri

Inkassomeddelelse (inkassogebyr)

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

Timepris håndværker 07:00-15:00

550,00

440,00

Pr. time

Timepris håndværker 15:00-07:00 samt lørdag,
søn- og helligdage

800,00

640,00

Pr. time

Timepris specialist 07:00-15:00

850,00

680,00

Pr. time

1.250,00

1.000,00

Pr. time

Service Leje- og Plusaftale

687,50

550,00

Forgæves kørsel

275,00

220,00

250,00

200,00

81,25

65,00

Flytteopgørelse - Aflæsningsbesøg

337,50

270,00

Tilslutningsbidrag (se oversigt over
tilslutningsbidrag)

30.000,00

24.000,00

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

Inspektion 15:00 – 07:00 samt lørdag, søn- og
helligdage
(Gebyr opkræves ved udkald på fejl på kundens del af opvarmningsog varmtvandsinstallationen som GF ikke ejer og servicerer)

Timepris specialist 15:00-07:00 samt lørdag, sønog helligdage

(ved adviseret inspektion, serviceeftersyn eller rekvireret tilkald)

Ekstraordinær måleraflæsning med regning
Flytteopgørelse - Selvaflæsning
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Pr. år

Udenfor
kampagneperiode
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Betalingsbetingelser
Kvartalsvis aconto opkrævning
Alle kunder opkræves kvartalsvis aconto, dog kan kunder med et fjernvarmeforbrug over 2.000
MWh per år afregnes månedligt, hvis de anmoder GF om det.
Det faste og variable bidrag opkræves hvert kvartal.
Acontobeløbet beregnes, så det udgør en ligelig andel af årets forventede betaling. Acontobeløbet
kan reguleres, hvis GF skønner, at der vil ske en ændring i den samlede årsberegning f.eks. som
følge af takst- og/eller forbrugsændringer.
Ved årsopgørelse foretages aflæsning af målerne ved årsskifte.
Afregning efter denne aflæsning indgår i acontoregningen for første kvartal i det nye år.
Opkrævning af supplerende takst for fjernvarmetilslutningsanlæg foretages hvert kvartal.
Månedlig afregning
Kunder med et fjernvarmeforbrug over 2.000 MWh kan afregnes månedligt, hvis kunden anmoder
GF om det – ellers opkræves kvartalsvis aconto.
Fast bidrag opkræves månedligt som en forholdsmæssig andel af den årlige bidragsbetaling.
Variabelt bidrag opkræves for månedens faktiske varmeforbrug.
Ved årets udgang opgøres det samlede årlige varmeforbrug og den gennemsnitlig afkøling. En evt.
regulering indregnes i første mulige opgørelse i det kommende år.
Incitamenttakst for afkøling
Opgørelsen af manglende eller god afkøling og en evt. betaling fremgår af den første opgørelse i
det kommende år.
Administrationsbidrag
Administrationsbidrag opkræves som en forholdsmæssig andel af det årlige bidrag.
Udsendelse af opkrævninger
Månedlige opkrævninger udsendes i slutningen af måneden og aconto kvartalsopkrævninger
udsendes i slutningen af første eller i anden måned i kvartalet. Betalingsbetingelser er løbende
måned plus 10 dage fra fakturadato.
Sidste rettidige betalingsdato fremgår af PBS/faktura/girokort.
Renter
Ved for sen betaling beregnes en årlig rente på 8 %.
Endvidere gælder "Leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme".
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