
 

                                                                    

 
 

 

 

1. oktober 2020 

Varsel om ændring af incitamentstaksten 

Som fjernvarmekunde er du ansvarlig for, at din fjernvarmeboks afkøler vandet tilstrækkeligt, når du 
bruger fjernvarme. Hvis du udnytter varmen godt, belønner vi dig. Afkøler du ikke vandet tilstrækkeligt, 
skal du betale.  

Gentofte Fjernvarme ønsker at ændre beregningen af incitamentstaksten, så fjernvarmekunder, 
afregnet efter incitamentstaksten, fremadrettet får en mere hensigtsmæssig takstmodel.  

I dag beregner Gentofte Fjernvarme incitamentstaksten ud fra afkøling, som er afhængig af 
fremløbstemperaturen i fjernvarmenettet. Fremløbstemperatur er temperaturen på det 
fjernvarmevand, som du modtager i din ejendom.  

Den 14. december 2020 behandler Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune forslag om at ændre 
beregningsmetoden for incitamentstaksten. I forventning om, at ændringen bliver godkendt, får du 
allerede nu et varsel om, hvad der vil ske, så ændringen kan træde i kraft 1. januar 2021.  

Fra 1. januar 2021 vil afregning af incitamentstaksten være baseret på returtemperaturen, som er 
temperaturen på det fjernvarmevand, der kommer ud fra boligen igen. Returtemperaturen er mere 
konstant og varierer typisk kun ved fejl på anlægget. Med en afregning baseret på returtemperatur 
bliver forholdene ens for alle kunder uanset fremløbstemperatur. 

Afregning af incitamentstaksten bliver pr. 1. januar 2021 baseret på en gennemsnitlig returtemperatur 
på 43°C. Vi udbetaler refusion, hvis den gennemsnitlige returtemperatur er lavere end 43°C, og på 
samme måde opkræver vi en afgift, hvis den gennemsnitlige returtemperatur er højere end 43°C.  

Vi forventer, at taksten bliver 4,50 kr. pr. MWh pr. °C (1,25 kr. pr. GJ pr. °C). Beløbet er inklusiv moms. 
Du vil kunne se den endelige takst for 2021, når den er behandlet af kommunalbestyrelsen i december 
2020. Du kan altid finde det gældende takstblad på www.gentoftefjernvarme.dk/aftale. 

Har du spørgsmål til den ændrede udregning af incitamentstaksten, er du velkommen til at kontakte os.  

Du kan altid følge dit forbrug på E|Forsyning. 

 
Med venlig hilsen  
Gentofte Fjernvarme 
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