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Baggrund 
Inden for få år vil Varmeværket overgå til fjernaflæste målere. Det giver mulighed for 
løbende at følge med i driften af brugernes tilslutningsanlæg i forhold til forbrug, 
afkølingsforhold og lækager. Samtidig er der et ønske om hele tiden at reducere 
energiforbruget og optimere ressourceudnyttelsen. Derfor er det oplagt at overveje 
muligheden for, at Varmeværket overtager ansvaret for og ejerskabet af 
tilslutningsanlægget. 
  
Dermed flyttes leveringsgrænsen fra fjernvarmens hovedhaner til afgangshanerne på 
tilslutningsanlægget. Ansvaret for og ejerskabet af tilslutningsanlægget overgår til 
Varmeværket, som med fjernvarmemålerne i dag. Forslaget er udarbejdet i samarbejde 
med en ad-hoc arbejdsgruppe nedsat af Brugergruppen.  
  
Med tilslutningsanlæg forstås en varmeveksler ved indirekte fjernvarme, eller en 
gennemstrømningsvandvarmer ved direkte fjernvarme. Tilslutningsanlægget er 
bindeleddet mellem varmeværkets hovedhaner og brugerens varmefordelingsanlæg 
såsom radiatorer og gulvvarme.  
  
Varmeværket har været i dialog med andre fjernvarmeværker i Danmark, herunder Høje-
Taastrup, Gentofte, Gladsaxe og Næstved fjernvarmeforsyninger, som ligeledes har 
flyttet leveringsgrænsen. De beretter, at efterspørgslen er støt stigende, og at brugerne 
generelt er glade for at slippe for ansvaret med at stå for udskiftning og drift af deres 
tilslutningsanlæg.      
  
Formålet med at flytte leveringsgrænsen, er dels at sikre en bedre drift af fjernvarmen i 
forsyningsområdet, dels at sikre en optimal udnyttelse af fjernvarmen hos den enkelte 
fjernvarmebruger – med høj komfort og en bedre udnyttelse af fjernvarmen. Tiltaget 
understøtter Energispareaktivitetsplanen, samt målsætningen om over tid at overgå til 
lavtemperaturfjernvarme. Erfaringer fra andre varmeværker viser, at der i gennemsnit 
kan indberettes en energibesparelse mellem 1,5 og 2,5 MWh pr. aftale pr. boligenhed og 
væsentligt mere for institutioner og erhverv.    
  
Brugerne vil opleve en bedre styring og kontrol af deres tilslutningsanlæg, og de  slipper 
for bekymringer og udgifter i forbindelse med service, vedligeholdelse og installation. 
Intelligente varmemålere vil sikre en hurtigere og mere præcis respons på eventuelle fejl 
og lækager til gavn for alle brugere 
  
Ansvaret for afkølingen overdrages således til Varmeværket, dvs. at den enkelte 
fjernvarmebruger, som er tilmeldt ordningen, ikke længere kan få straf i tilfælde af en 
afkøling under den fastsatte grænseværdi på 39,6 grader. Fjernvarmebrugeren får stadig 
glæden af bonus i tilfælde af en bedre afkøling end den fastsatte grænse på 39,6 
grader.       
Brugerne binder sig til en månedlig afgift, til drift og vedligeholdelse af 
tilslutningsanlægget, og eventuelt et finansieringsbidrag, der svarer til afskrivningen af 
investeringen i tilslutningsanlæg plus håndværkerudgifter på samme måde, som det er 
for fjernvarmemåleren i dag. Afgiften reguleres årligt i forbindelse med budgetlægning og 
skal hvile i sig selv, uafhængig af den øvrige fjernvarmeøkonomi. 
Der er mange fordele, ved at lade Varmeværket overtage drift og finansiering af 
tilslutningsanlægget. En af fordelene er muligheden for at forhandle sig til en billigere pris 
pr. anlæg. Erfaringer fra andre varmeværker viser, at der gennemsnitligt kan spares op 
imod 40 % pr. tilslutningsanlæg. Det bliver muligt for alle borgere, virksomheder og 
institutioner i kommunen, at overdrage ejerskabet af og ansvaret for deres 
tilslutningsanlæg. Også de nuværende tilslutningsanlæg, der er i brug, kan overdrages til 
Varmeværket uden vederlag. Forvaltningen foreslår, at det er frivilligt for 
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fjernvarmebrugere at tilmelde sig ordningen. 
  
  
 
Økonomi og finansiering 
   
Varmeværket er i løbende dialog om ordningen med Bo-Vest og de forskellige afdelinger 
i Albertslund Syd. Det vurderes, at gårdhavehusene i forbindelse med renoveringen 
frivilligt vil tilmelde sig ordningen om overtagelse af ejerskab og drift af 
tilslutningsanlæggene. 
  
Det forventes, at der vil være tale om ca. 300 nye anlæg og overtagelsen af ca. 10 
eksisterende anlæg. 
  
Der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2016 på  5.580.000 kr. 
Afskrivningsperioden vil være 20 år. Anlægsinvesteringerne giver mulighed for at optage 
lån, dog således at eventuelle opsparede midler indenfor forsyningsområdet skal 
anvendes først.  
  
Derud over søges bevilling til løn og drift i forbindelse med styring, administration og 
udførelse af service på tilslutningsanlæggene.  Med udgangspunkt i de nævnte 
forudsætninger vil udgifterne udgøre 429.000 kr. og indtægten 708.000 kr. i 2016. 
  
Der er udarbejdet to takster for tilslutningsanlæg henholdsvis over og under 50 kW, en 
variabel (drift og service) og en fast takst (ny installation). Taksterne skal i lighed med 
varmeforsyningens øvrige takster anmeldes til Energitilsynet. 
  
Taksterne for 2016  fremgår af nedenstående tabel 
  

Takst Anlæg u. 50 kW Anlæg 50 kW og 
derover 

Variabel takst pr. MWh 45,16 kr. 40,74 kr.  
Fast takst pr. år 1.400 kr. 4.666,67 kr. 

  
  
Økonomien for ordningen er adskilt fra den øvrige fjernvarmeøkonomi, derfor kan tiltaget 
ikke belaste de fjernvarmebrugere, der ikke ønsker at være en del af tiltaget.  
  
Princippet om, at ordningen skal hvile-i-sig-selv er det samme, som forsyningsområdet i 
øvrigt.  
  
Merudgifterne til løn og drift i forbindelse med styring, administration og udførelse af 
service på tilslutningsanlæggene vil blive afholdt i takt med, at der er varmebrugere, der 
tilmelder sig ordningen. Merudgifterne vil blive modsvaret af tilsvarende mindreudgifter 
på den faste m2 takst. Det svarer i princippet til en reduktion af m2-taksten på 0,20 kr. 
pr. m2. På grund af den beskedne reduktion og usikkerhed om i hvilken takt, der bliver 
indgået aftaler, gennemføres denne takstnedsættelse ikke i 2016, men en overdækning i 
2016 vil blive indregnet i taksterne for 2017 eller 2018. 
  
 
Lovgrundlag 
Varmeforsyningsloven, jfr. Lovbekendtgørelse nr. 1307 af 24. november 2014. 
  
 
Miljøkonsekvenser 
Tiltaget fører til energibesparelser og bedre ressourceudnyttelse, samt understøtte 
Energispareaktivitetsplanen og målsætningen om at være CO2 –neutrale på el og varme 
i 2025. 
  
 
Høring 
Behandles på Brugergruppemøde den 26. november 2015 
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Bilag  
1 Ændring af fjernvarmens leveringsgrænse i praksis      (100195/15)       
2 Diverse varmeværker med lignende ordninger.pdf      (18070/15)       
3 Gentoftefjernvarme med lignende ordning.pdf      (18062/15)       
4 Bevillingsskema - tilslutningsanlæg      (124478/15)       

 

    
Indstilling 
Direktøren for By-, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller, 

1. at Varmeværket kan tilbyde at overtage ansvaret for ejerskab og drift af 
tilslutningsanlæg. 

2. at Varmeværket overtager ansvaret for afkølingen til Varmeværket, for de 
forbrugere som tilmelder sig ordningen 

3. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5.580.000 kr. i 2016, som 
finansieres ved lånoptagelse  

4. at der tillægsbevilliges en udgift på 429.000 kr. og en indtægt på 708.000 kr. i 
2016 

5. at taksterne fastsættes til hhv. 45,16 kr. pr. MWh og 1.400 kr. pr. år for 
tilslutningsanlæg under 50 kW og 40,74 kr. pr. MWh og 4.666,67 kr. pr. år for 
tilslutningsanlæg på 50 kW eller derover. 

6. at tiltaget vedtages under forudsætning af Brugergruppens godkendelse på 
mødet den 26. november 2015 
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Tilbud om overtagelse af ejerskab og drift af tilslutningsanlæg - i praksis 
 
Herunder uddybes ordningens indhold samt en præsentation af, hvordan det i 
praksis kommer til at forgår.       
 
1. Hvad betyder det i praksis 
 
I praksis betyder Varmeværkets ejerskab af tilslutningsanlægget, at 
Varmeværket ejer anlæggene til fjernvarmeforsyning helt frem til efter 
tilslutningsanlægget, det vil sige, til og med afgangshanerne på 
tilslutningsanlægget, se tegningen nedenfor. 

 
 
Ejerskabet omfatter dermed tilslutningsanlæg, afspærringsventiler, måler og 
pumpe. Rent juridisk sker det ved at flytte forsyningspunktet fra umiddelbart 
indenfor husmuren til efter tilslutningsanlægget. 
 
Energitilsynet har i en afgørelse af 29.11.2011 udtalt sig positivt om en sådan 
ændring af forsyningspunktet. Med henvisning til en tidligere udtalelse fra 
tilsynets sekretariat, meddelte tilsynet,  
 
”at en ændring af forsyningspunktet til og med varmeveksleren ikke kunne 
anses som urimelig i henhold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 4”.  
 
Sekretariatet lagde i deres vejledende udtalelse vægt på, at ændring af 
leveringsgrænsen sandsynligvis ville medføre højere tilslutningsprocent, 
samt at det ville optimere driften af fjernvarmenettet, idet varmevekslerne ville 
blive ens. 
 
Varmeværket foreslår, at det er frivilligt for eksisterende fjernvarmebrugere at 
tilmelde sig ordningen. 
  
Umiddelbart gælder ordningen for alle borgere i Albertslund kommune, dog kan 
lejere i almenboliger, andelshaver samt borgere der ikke har fuld råderet over 
eget tilslutningsanlæg ikke, uden samtykke fra boligforening, boligafdeling eller 
andelsboligforeningen, indgå en individuel aftale med Varmeværket. 
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2. Varmeværkets omkostninger til tilslutningsanlæg  
 
a. Hos eksisterende fjernvarmeforbrugere   
 
De samlede omkostninger hos eksisterende fjernvarmeforbrugere, omfatter 
fjernelse af eksisterende anlæg, investering i samt tilslutning af det nye anlæg. 
 
I tilfælde af, at nuværende fjernvarmeforbrugere ved aftalens underskrivelse, 
har et funktionsdygtigt og relativt nyt tilslutningsanlæg, vil det være naturligt at 
lade dette tilslutningsanlæg fortsætte i drift, kun med den forskel, at 
ejendomsrettigheden over tilslutningsanlægget overgår til Varmeværket uden 
vederlag. De årlige omkostninger vil derfor ikke indeholde det faste bidrag, men 
blot de variable.  
 
Varmeværket vurderer suverænt, hvorledes et tilslutningsanlæg kan defineres 
som funktionsdygtigt eller ej.           
 
 
b. I forbindelse med ny bebyggelse  
 
De samlede omkostninger i forbindelse med ny bebyggelse, omfatter 
investering i samt tilslutning af et nyt anlæg.  
 
c. Hos naturgasforbrugere og andre 
 
De samlede omkostninger hos naturgasforbrugere og andre omfatter fjernelse 
af det eksisterende anlæg, investeringen i samt tilslutning af det nye anlæg. 
Omkostningerne kan opdeles i følgende poster: 
 
- nedtagning af eksisterende kedel 
- eventuel afblænding/isolering af skorsten 
- eventuel fjernelse af olietank 
- investering i fjernvarmeunit og varmvandsanlæg mv. 
- installation af fjernvarmeunit 
- afpropning af gasledning og eventuel kompensation til gasselskab 
- retablering 
 
d. Mængderabat 
 
Der forventes at  være en væsentlig besparelse ved Varmeværkets ejerskab af 
tilslutningsanlægget, fordi der kan opnås mængderabat ved indkøb af både 
komponenter og ydelser (installation mv.). Varmeværket vurderer, at 
besparelsen vil være i størrelsesordenen 30-40%, hvis der gennemføres et 
samlet udbud. 
 
3. Konsekvenser for den enkelte forbruger 
 
Varmeværket foreslår, at der indføres et tillæg til varmeprisen for forbrugere, 
der vælger forsyningspunkt 2. På den måde kan det sikres, at Varmeværkets 
øvrige forbrugere, der selv finansierer tilslutningsanlægget, ikke betaler til 
forbrugere med forsyningspunkt 2. Et årligt fast tillæg til varmeprisen vil ligge i 
størrelsesordenen 1.400 kr. inkl. moms, samt et variabelt tillæg for 
serviceordningen på 45 kr./MWh. inkl. moms. 
 
Der skal udarbejdes to takster der gælder tilslutningsanlæg under 50 kW, en 
service (drift) og en investerings takst (finansiering), der skal anmeldes til 
Energitilsynet (på samme vis som Varmeværkets øvrige takster). Tilsvarende 
foreslås to takster for anlæg over 50 kW. 
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Økonomien for ordningen er adskilt fra den øvrige fjernvarmeøkonomi, derfor 
kan tiltaget ikke belaste de fjernvarmebrugere, der ikke ønsker at være en del af 
tiltaget. Varmeværket er underlagt ”hvile i sig selv-princippet” som betyder, at 
Varmeværket ikke må oparbejde et over- eller underskud. Det vil sige, at 
taksten skal afspejle de omkostninger, der er forbundet med finansieringen, 
driften og vedligeholdelsen af fjernvarmeanlægget. 
 
Taksterne for mindre tilslutningsanlæg under 50 kW 
 Kr. inkl. moms Kr. eks. moms Enhed 
Variabelt forbrug 45,16 36,13 Kr./MWh 
Fast bidrag 1.400 1.120 Kr./år pr 

tilslutningsanlæg 
 
Taksterne for større tilslutningsanlæg på 50 kW eller derover 
(Institutioner, erhverv, boligkomplekser mm.) 
 Kr. inkl. moms Kr. eks. moms Enhed 
Variabelt forbrug 40,74 32,59 Kr./MWh 
Fast bidrag 4.666,67 3.733,33 Kr./år pr 

tilslutningsanlæg 
   
  
Varmeværket er i løbende dialog om ordningen med Bo-Vest og de forskellige 
afdelinger i Albertslund Syd. Det vurderes, at gårdhavehusene i forbindelse 
med renoveringen frivilligt vil tilmelde sig ovenstående tiltag. Det vil sige, at i 
2016 forventer Varmeværket, at der skal investeres i ca. 300 tilslutningsanlæg 
svarende til 5.580.000 kr. 
 
 
Derudover overdrages ansvaret for afkølingen til Varmeværket, dvs. at den 
enkelte fjernvarmebruger, som er tilmeldt ordningen, ikke længere kan få straf i 
tilfælde af en årsafkøling under den fastsatte grænseværdi på 21,7 m3/MWh. 
Fjernvarmebrugeren får stadig glæden af bonus i tilfælde af en bedre 
årsafkøling end den fastsatte grænse på 21,7 m3/MWh.        
    
  
 
4. Varmeprisen – indregningsberettigede omkostninger 
 
Af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, fremgår hvilke udgifter et 
fjernvarmeselskab kan indregne i prisen for levering af varme. 
Bestemmelsen har følgende ordlyd: 
 
”Kollektive varmeforsyningsanlæg (…) kan i priserne for levering til det 
indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas 
med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med 
varmt vand indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger 
og andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, 
omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser, herunder 
omkostninger til energispareaktiviteter efter §§ 28 a, 28 
b og 29 (…).” 
Energitilsynet har i tilkendegivelse af 29.11.2010 til VEKS udtalt,  
 
”at flytning af leveringsgrænsen til sekundærsiden af varmeveksleren og 
afholdelse af udgifter til nedtagning af eksisterende varmeinstallation og 
installation af fjernvarmeanlæg, er at betragte som en nødvendig 
anlægsomkostning, og dermed en indregningsberettiget omkostning i hht. 
varmeforsyningslovens § 20, stk. 1.” 
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Energitilsynets sekretariat udtalte i samme sammenhæng, at et tillæg til 
varmeprisen for forbrugere med forsyningspunkt 2 opfylder kravene til 
prisdifferentiering i Varmeforsyningslovens § 20, st. 5. 
 
 
5. Varmeværkets vurdering 
 
På baggrund af ovenstående gennemgang af lovgrundlaget vurderer 
Varmeværket, at det ligger indenfor rammerne af varmeforsyningsloven, at 
 
• eje tilslutningsanlægget frem til efter afgangshanerne (forsyningspunkt 2) 

mod et tillæg i varmeprisen 
• indregne omkostninger til anlægsudgifter i forbindelse med forsyningspunkt 

2 i varmeprisen 
 
 

6. Sikring af Varmeværkets ejendomsret over tilslutningsanlægget 
 
Et tilslutningsanlæg er, som udgangspunkt, en løsøregenstand. Ved montering i 
ejendommen og ved opkobling til fjernvarmenettet, vil anlægget dog overgå fra 
at være en løsøregenstand, til at være fast tilbehør til den enkelte bygning. Med 
andre ord bliver tilslutningsanlægget en del af den pågældende faste ejendom. 
 
Da anlægget og installationen betales af Varmeværket, bevares som 
udgangspunkt den fulde ejendomsrettighed over anlægget. Ejendomsretten er 
derfor alene begrænset af den aftale, som indgås med fjernvarmeforbrugeren. 
Hvis en kreditor tager pant og udlæg i den faste ejendom, kan det ikke omfatte 
Varmeværkets anlæg. 
 
Varmeværket kan imidlertid kun fjerne anlægget, hvis det sker uden skade på 
ejendommens fysiske tilstand eller ejerens økonomiske forhold, samt hvis 
Varmeværket afholder eventuelle udgifter ved retablering eller reparation af 
ejendommen. 
 
Selvom Varmeværket bevarer den fulde ejendomsret over anlægget ved 
montering på anden ejendom, skal Varmeværkets rettigheder sikres ved 
eksempelvis ejerskifte, nedrivning eller lignende af den ejendom, hvor anlægget 
er installeret. 
 
Der kan ikke tinglyses ejendomsret på anlægget, da det overgår til at være en 
del af forbrugerens faste ejendom. 
 
Det er Varmeværkets vurdering, at den bedste måde at sikre ejendomsretten til 
anlægget, vil være at leveringsaftalen for forbrugere med forsyningspunkt 2 
indeholder betingelser for forhold vedrørende opsætning og drift af 
tilslutningsanlæg, forsikringsforhold, herunder spørgsmål om erstatning ved 
skade på anlægget eller på forbrugerens ejendom, samt betingelser for 
udtrædelse af aftalen/skift af forsyningspunkt.      
 
7. Servicering af forbruger med forsyningspunkt 2 
 
Varmeværket vil være ansvarlig for drift og vedligehold af tilslutningsanlægget 
hos de forbrugere, der vælger forsyningspunkt 2. For disse forbrugere er 
service en integreret del af aftalen om fjernvarmelevering.  
 
Varmeværket kan vælge at benytte en ekstern virksomhed til at forestå 
serviceringen af forbrugerne. Alternativt kan Varmeværket vælge selv at 
etablere en serviceordning, der primært er baseret på fjernaflæsning. Den 
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praktiske gennemførsel af servicen kan udføres af Varmeværkets egne 
medarbejdere eller eksterne VVS-installatører. 
 
Da Varmeværket ejer tilslutningsanlægget, vil serviceordningen som minimum 
indeholde: 
 
• Indregulering og trimning af anlægget 
• Servicebesøg i forbindelse med problemer 
• Udskiftning af reservedele eller hele anlægget efter behov 
• Fjernovervågning af afkølingsforhold  
 
8. Leveringsaftaler og leveringsbestemmelser 
 
Muligheden for valg af forsyningspunkt, samt de særlige forhold der gælder for 
forbrugere med forsyningspunkt 2 skal fremgå af Varmeværkets 
leveringsbestemmelser. Varmeværket foreslår, at der udarbejdes et særskilt 
afsnit med de rettigheder og pligter forbrugere med forsyningspunkt 2 får. 
Blandt andet: 
 
• Opsigelse af aftale 
• Ansvar for skader 
• Betaling for Varmeværkets service 
 
Det valgte forsyningspunkt skal desuden fremgå af leveringsaftalen mellem 
Varmeværket og forbrugeren. 
 
a. Opsigelse af leveringsaftalen 
 
Ønsker forbrugeren at opsige leveringsaftalen og dermed skifte tilbage til 
forsyningspunkt 1, skal dette ske skriftligt med 6 måneders varsel til udgangen 
af en måned. På udtrædelsestidspunktet er forbrugeren forpligtet til at betale: 
 
• Skyldige beløb/bidrag 
• Scrapværdi af tilslutningsanlægget 
• Et beløb til dækning af udgifter ved nedtagning af måler og andet tilhørende 

Varmeværket. 
 
I forbindelse med ejerskifte er det forbrugeren, som har indgået en aftale med 
Varmeværket, der har ansvaret for, at den nye ejer sættes ind i aftalens indhold 
og vilkår inden fraflytningen.  
 
b. Ansvar for skader 
 
Forbrugeren er ansvarlig for skader på Varmeværkets anlæg forårsaget af 
forbrugeren selv.  
 
Som ejer af anlægget er Varmeværket ansvarlig for skader på den enkelte bolig 
i forbindelse med et defekt anlæg. Der vil typisk være tale om vandskader på 
grund af lækager. Varmeværket skal derfor tegne en forsikring, der dækker 
sådanne skader. 
 
Varmeværket anbefaler en forsikring med følgende dækning: 
 
• Brand 
• Anden bygningsbeskadigelse herunder vandskade 
• Skjulte indvendige rør 
• Kosmetisk skade 
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Notat: Tilbud om overtagelse af ejerskab og drift af tilslutningsanlæg - i praksis 

 

 

 

Uanset hvordan skaden er opstået, forpligtes ejer/lejer til at anmelde skaden til 
eget forsikringsselskab og til Varmeværket. Hvis ejer/lejers forsikringsselskab 
afviser at dække skaden, træder Varmeværkets forsikring i kraft. 
 
Afhængig af det samlede antal anlæg omfattet af forsikringen samt 
selvrisikoens størrelse (per anlæg) vil den årlige præmie maksimalt udgøre 
omkring 15 kr. per anlæg. (erfaringstal-Gentoft forsyning) 
 
c. Manglende betaling.  
 
Varmeværket foreslår, at procedure og rettigheder i forhold til manglende 
betaling følger samme retningslinjer, som for øvrige forbrugere. Det betyder, at 
forbrugeren forpligtes til at betale rykkergebyr 
 
Som hos andre forbrugere, har Varmeværket ret til at afbryde forsyningen, hvis 
betalingen ikke kan sikres. Derudover har Varmeværket ret til at fjerne 
anlægget. 
 
9. Evaluering efter 4 år 
 
Varmeværket forslår, at tiltaget evalueres efter 4 år dvs. i 2020. Varmeværket 
påtænker at undersøge efterspørgslen samt udgifter forbundet med 
administrationen af tiltaget, på baggrunden af resultatet besluttes det, hvorvidt 
tiltaget skal forsætte eller muligvis udfases. I tilfælde af, at tiltaget efter 4 år, 
udfases, vil det ikke påvirke de forbrugere, der allerede er tilmeldt. For disse 
forbrugere vil tiltaget fortsætte som før udfasning, hvor tilslutningsanlægget ejes 
og serviceres af Varmeværket. 
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Har du 
spørgsmål?
Du er altid velkommen til at kontakte os:
Ring 39 98 81 00 eller skriv til � ernvarme@gento� e.dk

Mandag til onsdag kl. 8.00-15.30
Torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-14.00

Gentoft e Fjernvarme
Bernstorff svej 161
2920 Charlottenlund
Telefon: 3998 8100

Fordele ved lejeordningen
 Billigere varme fra dag ét
 God udnyttelse af energien til gavn for både din varmeregning og miljøet
 Ingen bekymringer eller udgift er i 

 forbindelse med service, vedligeholdelse og installation.

Vælger du lejeordningen, sørger vi for, 
at du får nem, billig og miljørigtig 
fj ernvarme fra dag ét

Ingen omkostninger ved opstart!



Sådan foregår det

1. Vores VVS-installatør kontakter dig for at aftale et møde. 

2. På mødet beregner VVS-installatøren din månedlige leje 
 og rådgiver dig om de praktiske forhold ved din installation.

3. Vælger du herefter lejeordningen, sender vi dig en lejeaftale, 
 som du skal underskrive og returnere til os.

4. Herefter sender vi en rekvisition til VVS-installatøren, 
 som derefter går i gang med arbejdet hos dig. 

5. Når VVS-installatøren har udført sit arbejde, 
 kommer vi og tjekker, at alt i forbindelse med 
 din fjernvarmeunit er som det skal være.

Er du interesseret i at leje din fjernvarmeunit, skal du vise din 
interesse ved at indsende tilmeldingsslippen eller tilmelde dig på 
vores hjemmeside. Når du har vist interesse, sker følgende:

Vi klarer 
alt det 
praktiske

Lav månedlig regning 
fra dag ét
Med lejeordningen giver Gentofte Fjernvarme 
dig en billig og bekvem varmeløsning, hvor du 
undgår at skulle have penge op af lommen. I 
stedet betaler du lejen for din fjernvarmeunit 
over varmeregningen. Lejeordningen er så 
økonomisk attraktiv, at du får en lav månedlig 
varmeregning fra start.

Vælger du lejeordningen, indkøber Gentofte 
Fjernvarme fjernvarmeunits til dig og de 
andre borgere, som også benytter leje-
ordningen, igennem et udbud. Det betyder, 
at du sparer penge ved, at vi køber stort ind, 
så det bliver så billigt for dig som muligt. 

Samtidig sikrer Gentofte Fjernvarmes eksper-
tise dig den bedste fjernvarmeunit til prisen 
og en fjernvarmeinstallation af høj kvalitet, 
som giver dig optimal udnyttelse af energien 
og mindsker din husstands udledning af CO2.

Lejeordningen
Lejeordningen henvender sig til alt fra parcel-
huse til mindre ejendomme med 1-7 lejligheder. 
Det vil sige, at den fjernvarmeunit, som du 
har mulighed for at leje igennem Gentofte 
Fjernvarme, har kapacitet nok til at forsyne 
ejendomme på op til 800 m2. Hvis du er i tvivl, 
om den valgte fjernvarmeunit kan dække dine 
behov så kontakt venligst Gentofte Fjernvarme. 

Overlad det praktiske til os
Lejer du din fjernvarmeunit ved Gentofte 
Fjernvarme, står vi for alt det praktiske i 
forbindelse med både installation og vedlige-
holdelse. Vi sørger for, at VVS-installatøren
kommer hjem til dig og ordner alt det praktiske 
i forbindelse med installationen, herunder 
nedtagning af din gamle installation og 
opsætning af din nye unit. Derefter betaler vi 
VVS-installatøren og står for løbende service 
og vedligeholdelse.
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Din månedlige leje
Den månedlige leje for din fjernvarmeunit 
afhænger af forholdene hjemme hos dig og kan 
derfor først beregnes, når VVS-installatøren har 
været hjemme hos dig og haft mulighed for at 
se på forholdene i dit hjem. Men den månedlige 
leje vil for en almindelig installation typisk ligge 
på mellem 250,- til 350,- kr. 

En fjernvarmeunit fylder ikke mere 

end et almindeligt køkkenskab, 

og der kan findes plads til den i 

bryggerset eller i din kælder

“Lejeordningen er super smart og nem. 
Vi gik på arbejde, og da vi kom hjem, 
havde Gentofte Fjernvarme sørget for, 
at det hele var ordnet og sat op, og det 
har fungeret uden problemer lige siden” 

Claus Bordam, borger i Gentofte som har skiftet 
til fjernvarme med lejeordningen. 



Bevillingsskema
Dato: 22.10.2015 Forvaltning: J.nr.: Tilbud om overtagelse og drift af tilslutningsanlæg

(4 cifre) (6 cifre) (2 kar.) (Fkt. 3) 2016 2017 2018 2019 2020

1 203010 2S U 221 0 0 0 0 Løn til projektedelse og administrativt personale
2 203010 2S U -221 0 0 0 0 Løn og drift fast afgift
3 203010 2S U 208 0 0 0 0 Løn til fagligt personale og drift
4 203010 2S U -208 0 0 0 0 Løn og drift fast afgift
5 203010 2S I -708 0 0 0 0 Takstindtægt
6 203010 2S I 429 0 0 0 0 Takstindtægt
7 972040 2S 01.22.03 U 5.580 0 0 0 0 Anlægsbevilling og rådighedsbeløb
8 9990 97001008 9S I -5.580 0 0 0 0 Lånoptagelse
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tilsammen -279 0 0 0 0

Til/fra kassen 279 0 0 0 0
Version 1.6 24. juni 2009
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