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Vedr. supplerende oplysninger til uddybning af punktet omkring fjernvarme til ordinær ge-

neralforsamling den 1. april 2019. 

__________________________________________________________________________ 

 

Foranlediget af forespørgsel omkring, hvorvidt forslaget støttes af en enig bestyrelsen, herun-

der om det kan oplyses, hvad en gennemsnitlig lejlighed estimeres at få i varmeforbrug ved 

fjernvarme kan oplyses følgende: 

 

Forslaget er medtaget på baggrund af de drøftelser, der har været på tidligere generalforsam-

linger og er ikke et udtryk for, at en enig bestyrelse anbefaler forslaget til udførelse, dog er 

bestyrelsen enig i, at indlæggelse af fjernvarme i ejendommen vil være til gavn for ejendom-

men. 

 

Uenigheden går på økonomien, herunder besparelsen. 

 

Tages der udgangspunkt i de tal, der er beregnet af ejendommens energikonsulent i ejendom-

mens energirapport, kan følgende opstilles: 

 

   areal 
forbrug 
MwH  

forbrug pr 
m2 varme/år/m2 

I ejendommens energimærke er anført:      

Forbruget ved fjernvarme er estimeret til  1043    

vedr et BBR areal på    6465   0,16133024  

pris Gentofte Fjernvarme/MvH   719,24             116,04      

Dette tages herefter som udgangskt      

        

pris herefter for lejlighed ved   60           6.962,11      

 

 

Som det fremgår estimeres varmen på basis af pris fra Gentofte Fjernvarme til årligt ca. kr. 

116,04 pr. m2 bolig. 

 

En lejlighed på ca. 60 m2 vil således få en årlig varmeudgift til fjernvarme på kr. 6.962,11 i 

henhold til beregningen. 
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Alle er tal er dog med forbehold af enhver art, idet tallet er et gennemsnitstal baseret på en ren 

fordeling efter kvadratmeter og er således afhængig af de konkrete forhold i lejligheden, den-

nes isoleringsgrad samt hvilken komfort/varmebehov den enkelte ejer har. 

 

De anførte tal er således ikke på nogen måde et udtryk for, hvad den faktuelle udgift bliver, 

men alene bedste skud ud fra de foreliggende oplysninger på, hvad en varmeudgift kan for-

ventes at blive. 

 

Videre bemærkes, at hensigten med fremsendelse af forslaget er, at træffe beslutning om, hvor-

vidt ejerforeningen skal gå videre og herunder benytte penge på rådgivere. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Arne Linde Olsen 

alo@cphlaw.dk 
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