RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING - RKF
TAKSTBLAD 2019 (inkl. moms) gældende fra 1. januar 2019
Kundeforhold

Til et kundeforhold hører ét afsætningssted med varmemåler, hvor kunden/forbrugeren
modtager og afregner varmen med RKF. Det er på basis af afsætningsstedets data og
målinger, at RKFs takster og leveringsbetingelser finder anvendelse.

Kundetype 1
Kundetype 2

Kundeforhold med en leveringsaftale på indtil 50 MWh/år på afsætningsstedet.
Kundeforhold med en leveringsaftale på over 50 MWh/år på afsætningsstedet.

Variabelt bidrag:

468,75 kr./MWh

Fast bidrag:

33,75 kr./m²
kundetype 1 areal efter BBR.
187,50 kr./MWh kundetype 2 trin 1
0-500 MWh af normalårsforbrug.
168,75 kr./MWh kundetype 2 trin 2
500-1500 MWh af normalårsforbrug.
150,00 kr./MWh kundetype 2 trin 3
1500-5000 MWh af normalårsforbrug.
122,50 kr./MWh kundetype 2 trin 4
over 5000 MWh af normalårsforbrug.
Se næste side for bemærkninger til beregning af fast bidrag.

kundetype 1 + 2

målt på varmemåler.

Returtemperatur: 3,25 kr./MWh/°C ved forskel fra 45 °C.
Opkrævning hos forbrugere med målt årsgennemsnit over grænseværdi.
Honorering af forbrugere med målt årsgennemsnit under grænseværdi.
Udbygningstillæg 133,75 kr./MWh kundetype 2 trin a 0-50 MWh af normalårsforbruget.
38,75 kr./MWh kundetype 2 trin b 50-500 MWh af normalårsforbruget.
26,25 kr./MWh kundetype 2 trin c over 500 MWh af normalårsforbruget.
Gælder kun kundetype 2 tilsluttet efter 1. januar 2012.
Spædevand:

0,00 kr./m³
93,75 kr./m³

normalt forbrug indtil ca. 20 % af varmeanlæggets vandindhold.
unormalt forbrug.

Administration:

750,00 kr./år

kundetype 1 + 2

Gebyrer:

100,00 kr.
rykkerskrivelse (momsfrit).
100,00 kr.
anmeldelse til SKAT (momsfrit).
375,00 kr.
lukkebesøg (momsfrit).
468,75 kr.
genåbning indenfor normal arbejdstid.
Satser iht. Forsyningstilsynets standardgebyrer. Opkræves ved manglende betaling.

afregnet pr. kundeforhold.

Lukkeassistance: I de tilfælde, hvor det er nødvendigt at rekvirere foged og låsemed for afbrydelse af varmen, pålignes kunden de faktuelle omkostninger.
Tilslutning:

61.250 kr.
kundetype 1 stiklængde indtil 15 meter efter skel mod vej.
1.500 kr./m
kundetype 1 tillæg ved stiklængde over 15 meter.
31.250 kr.
kundetype 2.
31.250 kr.
rabat i forbindelse med udbygning i Irmabyen.
Se næste side for bemærkninger til hvilke ydelser tilslutningsbidraget dækker.

Renter:

Opkræves ved forsinket betaling. Begyndelsestidspunktet for renteberegningen er forfaldstidspunktet for den manglende betaling. Rentesatsen er Nationalbankens officielle udlånsrente med et tillæg på 8 %.

Alle takster er inkl. energiafgifter og inkl. moms, og gælder perioden 1/1 2019 – 31/12 2019.
Varmeåret er kalenderåret. Der opkræves kvartalsvise á conto rater den 1. februar, 1. maj, 1. august og
1. november beregnet efter normalårsforbruget. Årsopgørelsen modregnes i opkrævningen den 1. februar. Betalinger forfalder den 15. i måneden.
Taksterne er anmeldt til Forsyningstilsynet.
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BEREGNING AF FAST BIDRAG
Varmeforbruget, der ligger til grund for beregning af den faste bidrag, 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 og energiforbedringer.
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.
Forbruget afregnes med forskellige taksttrin. Udgangspunktet tages i laveste taksttrin. Forbrug på andre trin
afregnes med den del af forbruget der ligger indenfor de oplyste intervaller.
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 væsentlige ændringer af ejendommens varmeforbrug, der ikke skyldes almindelige forbrugsvariationer eller udeforhold. 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”.
Reduceres varmeforbruget væsentligt, f.eks. i forbindelse med at ejendommen periodevis står tom og
ubenyttet, betales fast afgift efter et normalårsforbrug beregnet på basis af normal anvendelse af ejendommen.
TILSLUTNING KUNDETYPE 1
RKF fastsætter stikledningens placering efter aftale med ejeren under hensyntagen til tekniske og praktiske forhold på stedet. Kortest mulig føringsvej tilstræbes. Stikket afsluttes umiddelbart inden for ejendommens ydermur i ejendommens varmerum eller et andet let tilgængeligt rum. Alternativt kan RKF
vælge at afslutte stikledningen i et ventilskab opsat udvendigt på huset.
Forbrugeren forestår og bekoster alle husinstallationer inkl. efterfølgende drift og vedligeholdelse. Tilslutningsanlæg udføres efter gældende Tekniske bestemmelser. Projekt skal godkendes af RKF inden
udførelse. Efter udførelse og inden idriftsætning skal tilslutningsanlægget synes, trykprøves og godkendes af RKF.
TILSLUTNING KUNDETYPE 2
Udbygningstillæg betales af kundetype 2 tilsluttet efter 1. januar 2012.
RKF bekoster dermed alle husinstallationer for ejendommens tilslutning til fjernvarme, svarende til at eksisterende kedelanlæg udskiftes med et fjernvarmeanlæg. Tilslutningen til ejendommens interne varmeanlæg sker på et for RKF passende sted i varmecentralen. Konverteringen er en minimums-løsning og
omfatter ikke supplerende (og ofte fordelagtige) ombygninger af eksisterende varmeanlæg i forbindelse
med konverteringen.
For yderligere beskrivelse af aftage- og forsyningsforhold henvises til Vedtægt og Tekniske bestemmelser.
Disse dokumenter kan ses på RKF hjemmeside: www.rodovrefjernvarme.dk.
Rødovre Kommunalbestyrelse, den 9. oktober 2018.
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