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RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING
TAKSTBLAD
2008
Rødovre kommunalbestyrelse har vedtaget følgende afgifter for levering af fjernvarme fra Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning
(RKF).
Fast afgift:

Der betales fast afgift i forhold til aftagers beregnede årsforbrug.
Betaling pr. år udgør:
62,95 kr./GJ = 226,62 kr./MWh
for de første 20.000 GJ = 5555 MWh
34,85 kr./GJ = 125,46 kr./MWh
for de efterfølgende GJ/MWh
Vedrørende beregning af årsforbrug: se bagsiden.

Variabel afgift:

Den variable afgift inkl. energiafgifter afregnes efter energimåler og udgør:
85,00 kr./GJ = 306,00 kr./MWh

Tilslutningsafgift:

For tilslutning af blokcentraler er afgiften 25.000 kr.
For tilslutning af parcelhuse afholder forbrugeren de faktiske udgifter til
stikledning og installationer.

Afkølings afgift:

For mindre afkøling end 35°C (årsgennemsnit) betales 0,68 kr./GJ/°C.
2,45 kr./MWh/°C.

Gebyr for rykkere, lukning- og åbning opkræves iht. Energitilsynets standardgebyrer.
Alle takster er excl. moms
men incl. skønnede aconto energiafgifter som udgør:
Kul
Olie
NG
CO2

13,42 kr./GJ = 48,31 kr./MWh
4,79 kr./GJ = 17,24 kr./MWh
4,69 kr./GJ = 16,88 kr./MWh
3,39 kr./GJ = 12,21 kr./MWh

Energiafgifterne reguleres ved årsafregningen.
Indbetalingerne sker som a conto i 12 månedlige rater.
Varmeåret er kalenderåret. Årsopgørelsen fremsendes i januar måned.
Indbetalingskort udsendes for 1 år ad gangen i december måned.
Ovenstående takster gælder fra 1.1.2008 - 31.12.2008.
Taksterne er anmeldt til Energitilsynet.
Rødovre kommunalbestyrelse, den 9.oktober 2007
BEREGNING AF FASTE AFGIFTER:
Det første år betales der fast afgift efter et skønnet normalårsforbrug. Når det faktiske forbrug kendes reguleres betalingen, således at der
betales efter det faktiske forbrug.
Efter 1 års normal driftsperiode sammenlignes det foreløbigt ansatte forbrug med det faktiske målte energiforbrug (korrigeret for
graddage), hvorefter dette forbrug benyttes som normalårsforbruget, for hvilket der betales fast afgift i 5 år.
Kontrollen kan dog, hvor RKF skønner det rimeligt, gentages efter endnu 1 års normal driftsperiode.
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Hvert efterfølgende femte år sammenlignes ejendommens faktiske forbrug korrigeret for graddage med det ovenfor fastsatte basisforbrug.
I tilfælde af afvigelse på mere end 5% foretages justering, men uden tilbagevirkende kraft.
Bemærk:
Ejeren har pligt til at underrette RKF ved forøgelse af bygningens varmeforbrug, f.eks. ved udvidelse af bygningen, ved overgang til andet
mere energikrævende anvendelsesmønster eller lignende. En ny ansættelse af varmeforbruget foretages herefter af RKF på basis af de
reviderede forudsætninger. Efterfølgende kontrol og eventuel justering udføres som ovenfor nævnt.
Ejeren kan begære en ny ansættelse med påfølgende justering udført ved bygningsforbedringer, ved delvis nedrivning af bygningen eller
ved overgang til andet mindre energikrævende anvendelsesmønster, der skønnes at nedbringe det årlige varmeforbrug med mere end
5%.
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