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Takster 2009
RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING
TAKSTBLAD 2009
Rødovre kommunalbestyrelse har vedtaget følgende afgifter for levering af fjernvarme fra Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning
(RKF).
Fast afgift:

Variabel afgift:

Betales efter beregnet normalårsforbrug. Beregning ses længere nede.
62,95 kr./GJ = 226,62 kr./MWh

blokcentraler indtil 20.000 GJ

34,85 kr./GJ = 125,46 kr./MWh

blokcentraler efterfølgende GJ

0,00 kr./GJ

villaanlæg

Betales efter målt forbrug på energimåler.
85,50 kr./GJ = 307,80 kr./MWh

inkl. energiafgifter for blokcentraler

148,45 kr./GJ = 534,42 kr./MWh

inkl. energiafgifter for villaanlæg

Tilslutningsafgift: Betales afhængig af forbrugertype
25.000 kr. blokcentral
82.000 kr. villaanlæg med stiklængde indtil 15 meter.
1.200 kr./m tillægspris villaanlæg med stiklængde over 15 meter.
Afkølingsafgift:

Betales ved årsafkøling mindre end 35°C. Årsafkølingen beregnes ud fra målt varmeog volumenmængde
0,68 kr./GJ/°C = 2,45 kr./MWh/°C

Gebyrer:

Opkræves for administration af rykkerskrivelser, varmelukning mv. i forbindelse
med manglende betaling. Satser iht. Energitilsynets standardgebyrer:

Renter:

100 kr.

rykkerskrivelse

135 kr.

inkassogebyr

375 kr.

lukkebesøg

375 kr.

genåbning indenfor normal arbejdstid

Opkræves ved forsinket betaling. Begyndelsestidspunktet for renteberegningen er forfaldstidspunktet for den manglende betaling. Rentesatsen
er Nationalbankens officielle udlånsrente med et tillæg på 7%

Energiafgifter:

Endelige energiafgifter fastsættes ved årsafregningen. Skønnede energiafgifter
indeholdt i taksterne:
13,31 kr./GJ = 47,92 kr./MWh

kul

1,86 kr./GJ = 6,70 kr./MWh

olie

6,94 kr./GJ = 24,98 kr./MWh

naturgas
CO2

3,25 kr./GJ = 11,70 kr./MWh
Forbrugertype:

Villaanlæg er varmeanlæg i størrelse til opvarmning af enfamiliehuse med
varme og varmt vand.
Blokcentraler er alle andre større varmeanlæg til opvarmning af boligblokke,
institutioner, erhverv m.m.

Alle takster er ekskl. moms.:
Varmeåret er kalenderåret. Der betales 12 månedlige á conto rater. Indbetalingskort for det kommende år udsendes i december måned.
Årsopgørelsen fremsendes i januar måned.
Betalinger forfalder den 1. i måneden med sidste rettidige betaling den 15.
Ovenstående takster gælder for perioden 1.1.2009 - 31.12.2009.
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Taksterne er anmeldt til Energitilsynet.
Rødovre kommunalbestyrelse, den 7. oktober 2009

BEREGNING AF FAST AFGIFT
Varmeforbruget, der ligger til grund for beregning af den faste afgift, beregnes som gennemsnittet af normalårsforbruget i 5 på hinanden
følgende år.
Beregningen udføres hvert 5. år på baggrund af de 5 seneste år, og gælder for de kommende 5 år.
Forbruget ændres normalt ikke indenfor en 5-års periode. Undtagelser kan ske ved f.eks. om- eller tilbygninger, forbedringer eller ændret
anvendelse.
Normalårsforbruget er en korrektion af det målte forbrug mht. tid og graddage svarende til et forventet varmeforbrug i et kalenderår med
udetemperaturer som forudsat i et normalår
Nye forbrugere betaler fast afgift efter skønnet forbrug, indtil der er en tilstrækkelig lang periode med fjernvarmeaftag til, at der med
rimelig sikkerhed kan beregnes et normalårsforbrug. Normalt vil denne periode være fra idriftsætning af fjernvarmen og indtil første
årsafregning, evt forlænget til et helt varmeår. Den faste afgift er således reelt variabel indtil normalårsforbruget er beregnet.
Bemærk:
Ejeren har pligt til at underrette RKF ved forøgelse af ejendommens varmeforbrug ved f.eks. større ombygninger eller ændret anvendelse
som beskrevet ovenfor. RKF beregner herefter et nyt normalårsforbrug på basis af de nye oplysninger. Ved større ændringer kan RKF
vælge at afregne den faste afgift efter det målte forbrug, som beskrevet for ”Nye forbrugere”.
Ejeren kan tilsvarende anmode om nedsættelse af den faste afgift efter f.eks. udførelse af energibesparende foranstaltninger, nedrivning
af bygninger eller mindre varmekrævende anvendelse.
Reduceres varmeforsyningen periodevis væsentligt, f.eks. i forbindelse med at ejendommen står tom og ubenyttet, fastholdes den faste
afgift svarende til at ejendommen anvendes normalt.

For yderligere beskrivelse af aftage- og forsyningsforholdene se:
Vedtægt
Tekniske bestemmelse
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