2019 TAKSTBLAD FOR GLADSAXE FJERNVARME (GF)
23. november 2018
OPBYGNING AF FJERNVARMETAKST
Fjernvarmetaksten består af følgende elementer:
1. Variabelt bidrag
2. Fast bidrag
3. Administrationsbidrag
4. Incitamentstakst 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 på baggrund af det faktisk 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 opkræves som fast afgift.
Fast bidrag beregnes som den enkelte kundes andel af det samlede varmekøb de 3 foregående år.
For nye kunder: ved nybyggeri beregnes det forventede varmeforbrug i et år; for eksisterende byggeri beregnes varmeforbrug ud fra de 3 foregående års
varmeforbrug, hvis disse forbrug skønnes pålidelige ud fra fremtidig anvendelse, ellers sker beregning på samme måde som ved nybyggeri.
For kunder der gennemfører varmebesparelser (f.eks. efterisolerer) vil besparelsen være slået fuldt igennem i betalingen af fast bidrag efter 3 år.
Fast bidrag afregnes fra den dato varmeleveringen påbegyndes. Hvis varmeleveringen ikke er påbegyndt senest 3 måneder efter at GF har meddelt, at
varmelevering er mulig, afregnes fast bidrag.
Administrationsbidrag betales af alle som aftager fjernvarme.
Incitamentstakst for afkøling dækker GF's afkølingsbetaling til CTR og de øgede omkostninger ved en forringet afkøling af fjernvarme. Formålet med
incitamentstakst for afkøling er at sænke returtemperaturen og herved reducere produktions- og distributionsudgifter.

TAKST FOR FJERNVARMEKUNDER
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VARIABELT BIDRAG

231,52

kr./MWh
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kr./MWh
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kr./GJ
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kr./GJ

FAST BIDRAG - for den del af forbruget som ligger
inden for intervallet:
- op til 6.000 MWh (per år)
- fra 6.000 MWh og opefter (per år)
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ADMINISTRATIONSBIDRAG
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INCITAMENTSTAKST FOR AFKØLING
Mindre end afkølingskrav ; Afkølingsafgift
Større end afkølingskrav ; Refusionsudbetaling
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Kundeanlæg skal være indrettet, så der kan opnås minimum gennemsnitlig 35 oC årlig afkøling af fjernvarme; for kunder med lav-temperatur
fjernvarme er grænsen 25 oC.
Der betales en afkølingsafgift hvis afkøling i gennemsnit over et år er mindre end henholdsvis 35 oC og 25 oC .
Der udbetales refusion hvis afkøling i gennemsnit over et år er større end henholdsvis 35 oC og 25 oC .

SUPPLERENDE TAKST FOR KUNDER, HVOR GLADSAXE FJERNVARME EJER FJERNVARME TILSLUTNINGSANLÆG
Model A (op til 80 kW)
ekskl. moms

Fast årligt abonnement for GF tilslutningsanlæg
Tillæg til fast bidragsbetaling

1.300,00
68,00

inkl. moms

1.625,00
85,00

kr. per år
kr./MWh

(forbrugsafhængig)

Incitamentstakst for afkøling

Der betales ikke incitamentstakst for afkøling

GF er berettiget til at foretage ændringer af bidrag, takster, afgifter og gebyrer inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning.
Endvidere gælder GF's "Leveringsbestemmelser for fjernvarme", hvor bl.a. udtrædelsesvilkår også er beskrevet.
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BETALINGSBETINGELSER
Opkrævning af fjernvarme
Månedlig afregning
Kunder med et fjernvarmeforbrug over 2.000 MWh per år kan afregnes månedligt , hvis de anmoder GF om det.
Fast bidrag opkræves månedligt som en forholdmæssig andel af den årlige bidragsbetaling.
Variabelt bidrag opkræves for månedens faktiske varmeforbrug .
Ved regnskabsårets afslutning - 31. december - foretages en opgørelse af det samlede årlige varmeforbrug og gennemsnitlige afkøling, og eventuel
regulering indregnes ved først kommende mulige opgørelse i det kommende år. Opkrævning af supplerende takst vedr. fjernvarmetilslutningsanlæg
foretages månedligt som en forholdsmæssig andel af den årlige betaling.

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 dækkende kvartalet.
Regningen for det variable bidrag omfatter et acontobeløb. Acontobeløbet beregnes således, at det udgør en forholdsmæssig andel af den forventede
betaling for aflæsningsperioden frem til årsaflæsningen. Acontobeløbet kan reguleres, hvis Gladsaxe Fjernvarme 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.
Afregningen efter denne aflæsning, fratrukket årets aconto betaling, påføres den første aconto regning for det kommende år – dvs. på regning for første
kvartal.
Opkrævning af supplerende takst vedr. fjernvarmetilslutningsanlæg foretages hvert kvartal dækkende kvartalet som en forholdsmæssig andel af den
årlige betaling.

Incitamentstakst for afkøling
Opgørelsen af manglende eller god afkøling, og en evt. betaling eller refusion og afregning herfor, fremgår af førstkommende mulige opgørelse i det
kommende år.

Administrationsbidrag
Administrationsbidraget opkræves månedligt eller kvartalsvist 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 anden
måned i kvartalet. Betalingsbetingelser er løbende måned plus 10 dage fra fakturadato.
Seneste rettidige betalingsdato fremgår af PBS/faktura/girokort.
Renter
Ved for sen betaling beregnes en årlig rente på 8 %.
Sikkerhedsstillelse
Gladsaxe Fjernvarme kan stille krav om sikkerhedsstillelse for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at Gladsaxe Fjernvarme
uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til kunden. Der vil kun blive stillet krav om sikkerhedsstillelse såfremt kunden, umiddelbart inden
kravet stilles, har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristen.

Gebyrer mv.
Gebyrer mv.

Rykkerskrivelse (rykkergebyr)
Inkassomeddelse (inkassogebyr)
Lukkebesøg
(herunder inkassobesøg)
Genåbningsbesøg (indenfor normal arbejdstid)
Rekvireret aflæsningsbesøg
Flytteopgørelse
Ved selvaflæsning
Ved aflæsningsbesøg
Ekstraordinær måleraflæsning med regning
Udkald ved fejl (07:00-15:00 hverdage) (1)
Udkald ved fejl (15:00-07:00, weekend & helligdage) (1)
Forgæves kørsel (2)
(3)
Spædevandsabonnement
Spædevandsabonnement (4)
- for direkte tilsluttede fjernvarmekunder
Administrationsgebyr ved tilslutning (5)
Tilslutningsbidrag

kr.
ekskl. moms

kr.
inkl. moms

100,00
100,00
375,00
375,00
270,00
65,00
270,00
200,00
440,00
440,00
960,00
640,00
220,00
250,00
2.500,00
5,00

100,00
100,00
375,00
468,75
337,50

pr. udkald
kr./ time
pr. udkald
kr./ time

81,25
337,50
250,00
550,00 pr. udkald &
550,00 kr./ time
1.200,00 pr. udkald &
800,00 kr./ time
275,00
312,50
3.125,00

per MWh

6,25 per MWh

- se "Oversigt over tilslutningsbidrag"

(1)

Gebyr opkræves ved udkald til fejl på kundens del af opvarmnings- og varmtvandsinstallationen som GF ikke ejer og servicerer.

(2)

Ved adviseret inspektion, serviceeftersyn eller rekvireret tilkald.
Alene for de kunder, der har spædevandsarrangement, opkræves månedligt som en forholdsmæssig andel af årlige gebyr.

(3)
(4)
(5)

momsfri
momsfri
momsfri

Høje Gladsaxe og Gyngemose Parks Varmelaug, opkræves månedligt som en forholdsmæssig andel af årlige gebyr.
I forbindelse med tilslutning af nye kunder, over 80 kW, opkræver GF et administrationsgebyr (et engangsbeløb) per MWh forventet årligt varmebehov, dog maksimalt 15.000 kr.
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