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1. Tilslutningsbidrag 

Gladsaxe Fjernvarme (GF) opkræver et Tilslutningsbidrag på 30.000 kr. inklusiv moms for individuel 

tilslutning af nye Kunder til fjernvarmenettet. Tilslutningsbidraget består af 2 elementer: 

 

a. Standardinvesteringsbidrag (10.000 kr. inklusiv moms) dækker fjernvarmforsyningens 

anlægsomkostninger, eksklusiv Stikledninger og eventuelle byggemodningsudgifter 

 

b. Stikledningsbidrag (20.000 kr. inklusiv moms) dækker fjernvarmeforsynings omkostninger ved 

at etablere Stikledning fra grundskel til indføringssted i Ejendommen. 

Takst for Stikledningsbidrag er for en standard Stikledning med billigst mulige føringsvej 

mellem forsyningsledning og Ejendommens nærmeste facade. Såfremt Ejer har særlige ønsker 

til ledningsføring og tilslutningssted, betaler Ejer eventuelle meromkostninger – se i øvrigt 

Leveringsbestemmelsernes §2. 

 

GF opkræver ikke Standardinvesterings- eller Stikledningsbidrag for et enkelt stik til ejendomme i 

særlige kampagne og udbygningsområder. 

 

GF etablerer et stik per matrikelnummer. Ønsker ejer mere end ét fjernvarmestik per matrikel betaler 

Ejer fjernvarmeforsyningens samlede omkostninger ved at etablere Stikledning fra afgrening til 

indføringssted i Ejendommen. 

 

GF opkræver ikke Standardinvesteringsbidrag for individuel tilslutning af kunder, der har indgået en 

’Forberedende tilslutningsaftale’ med GF i en udbygningsperiode. 

Hvis der tidligere har været installeret fjernvarme til en Ejendom på matriklen, skal der betales et 

Tilslutningsbidrag, der dækker de faktiske omkostninger til etablering af fjernvarmeforsyning. 

 

Tilslutningsbidrag skal betales inden Stikledning etableres. 

 

2. Betaling af Byggemodningsbidrag 

GF kan beslutte, at der skal opkræves Byggemodningsbidrag i forbindelse med nye 

udstykningsområder. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i 

forbindelse med den enkelte byggemodning, men kan maksimalt udgøre GF’s faktiske omkostninger 

til etablering af forsyning af udstykningsområdet.  

Byggemodningsbidraget skal betales af udstykkeren inden forsyningen etableres. 

 

3. Gebyr ved udbetaling af tilskud for energibesparelser 

I forbindelse med tilslutning af nye kunder, til hvem der udbetales et engangstilskud for 

energibesparelser (større Kunder der konverterer til fjernvarme) opkræver GF et administrationsgebyr 

(et engangsbeløb) på 6,25 kr. per MWh forventet varmesalg, dog maksimalt 18.750 kr. inklusiv moms. 


