Tilslutning til NESAs kraftvarmevaerk i Slagslunde

Revideret den 07.11.95

Undertegnede:

tilmelder nerved
ejendommen:

Matr.nr.:

til fjernvarmeforsyningen i Slagslunde v/NESA A/S, Strandvejen 102, 2900 Hellerup.

Nasrvaerende aftale indebasrer f0lgende:
a.

Der oprettes et forbrugerstyret fjernvarmelaug, der er kontaktorgan mellem fjemvarmeforbrugeren
og NESA. Ved underskrift af naervaerende aftale indbetales 500 kr til fjemvarmelauget.

b.

Den bestaende centratvarmeinstallation synes af det radgivende ingeniarfirma Energi- og Miljagruppen. NESA betaler for frakobling af bestaende oliefyr og installation af en varmtvandsbeholder med
tilherende automatik, og safremt det er nadvendigt, installeres desuden en komplet varmeveksler.

c.

Ejendommen, der er elopvarmet, forsynes p& foranledning af NESA med
radiatorer. For denne
ydelse betaler forbrugeren en artig afgift pa
kr i en 10-arig periode. Fra 1.1.97 reguleres prisen med det almindelige forbrugerprisindeks. Der installeres en varmtvandsbeholder med
tilhorende automatik.

d.

Pa installationeme omtalt i punkteme b og c ydes 2-ars materialegaranti og 2-ars fri service fra
idriftsaettelsen.

Undertegnede forbruger erkterer sig endvidere indforstaet med f0lgende:
At

uanset bestemmelserne i §§ 8.1., 8.2. og 8.3., jf. "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering
fra NESAs kraftvarmevaerk i Slagslunde", kan NESA tidligst den 1. januar 2016, med 1-ars varsel,
opsige aftalen om fjernvarmelevering, bortset fra misligholdelsestilfaalde fra forbrugerens side. Forbrugeren er bundet i en periode pa 20 ar fra idriftsaettelsen. Efter de 20 ar kan forbrugeren frit
opsige sin tilmelding med 1-ars varsel. Der henvises dog til "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra NESAs kraftvarmevaark i Slagslunde" §§ 8.1., 8.2. og 8.3. Ved opsigelse forpligter forbrugeren sig til pa udtraedelsestidspunktet at betale:
a. Afgift i henhold til arsopg0relse.
b. Skyldige afgifter.

At

have modtaget "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra NESAs kraftvarmevaerk i
Slagslunde" dateret den 7. november 1995 samt tarifblad ligeledes dateret den 7. november 1995.

Den:

Den:

NESA A/S, Erhvervsafdelingen

NESA

Erhvervssfdelingen

Ejer/ejere

Almindelige bestemmelser for
fjernvarmelevering fra NESA's kraftvarmevaerk i Slagslunde

§1

Gyldighedsomrader og definitioner
1.1 Naervaerende bestemmelser for fjernvarmelevering regulerer retsforholdet mellem NESA
A/S, Strandvejen 102, 2900 Hellerup (i det f01gende kaldet NESA) og ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen
(i det f01gende kaldet forbrugeren).
1.2 Safremt en ejendom tilsluttet fjernvanneforsyningen er udlant eller udlejet, er retsforholdet
mellem ejer og laneren/lejeren NESA uvedkommende.
1.3 Vedr0rende teknisk regulativ henvises til Danske Fjernvarmevaerkers Forenings vejledning
vedr0rende tekniske tilslutningsanlaeg, der er
gseldende for naervaerende bestemmelser.

NESA fastsajtter stikledningens placering efter
aftale med forbrugeren, dog under hensyntagen
til tekniske forhold i hoved- og fordelingsnet.
3.5 Stikledningen etableres saledes, at den afsluttes
med hovedhaner i ejendommens varmerum eller et andet let tilgaengeligt rum.
3.6 Stikledning inkl. hovedhaner og energimaler
etableres, ejes og vedligeholdes af NESA.

3.4

4.1

4.2
§2
Leveringspligt/k0beret
2.1 NESA forpligtiger sig til at levere varmt vand
til opvarmning og til varmt brugsvand til de
tilsluttede ejendomme.
2.2 NESA er forpligtet til i videst muligt omfang at
opretholde en uforstyrret normal forsyning savel dag som nat og til at afhjaelpe eventuelle
fejl pa sine anlaeg hurtigst muligt.
2.3 Forbrugeren er berettiget, men ikke forpligtet,
til at kobe ejendommens varmeforsyning af
NESA. Der ma saledes anvendes solvarme,
vindenergi, braende og anden alternativ energi.

\^

§3
Tilslutning
3.1 NESA kan bekraefte, at forbrugere betaler
tilslutningsafgift i henhold til de til enhver tid
af NESA fastsatte takster, der skal vaere
omkostningsbestemte i forhold til ejendommens
belastning af ledningsnet og anlaeg. Tilslutningsafgiften skal betales, inden stikledning
etableres. Forbrugerens betaling for stikledning
saint malerleje fremgar af NESAs tariffer.
3.2 Forbrugeren a [holder alle udgifter til det interne varmesystem; herunder fjemvarmeunit, inkl.
eventuel fornaden varmeveksler, tilkobling, rar
m.v.
3.3 Til enhver udferelse af arbejde pa ejendommens varmeinstallation, uanset om disse er
indsat af NESA, skal anvendes firmaer med autorisation som VVS-installat0r eller fjernvarmeinstallat0r autoriseret af NESA. Dette gaelder sivel ved tilslutning som ved efterfialgende
vedligeholdelsesarbej der.

NESA Erhvervsafdelingen

Revideret den 07.11.95

4.3

4.4

4.5

§4
Drift og vedligeholdelse af anlaeg
Fjernvarmevandet ma kun benyttes til cirkulering i ejendommens varmeinstallation. Forbrugeren er ansvarlig for, at der ikke sker aftapning eller spild af fjernvarmevand fra ejendommens varmeinstallation.
Forbrugeren bar ansvaret for, at ejendommens
varmeinstallationer til stadighed er i drifts- og
sikkerhedsmaessig forsvarlig stand, herunder at
der i anlaegget sker en normal afk01ing til 45° C
ved en freml0bstemperatur pa 80° C.
NESA bar pligt til at s0ge at opretholde en
regelmaessig forsyning med fjernvarme. NESA
forbeholder sig ret til, sa vidt muligt med forudgaende varsel, at standse forsyning for udf0relse af nytilslutninger, ledningsa?ndringer og
reparationer.
I tilfaelde af varmeafbrydelse og andre tilfaelde
af ikke kontraktmaessig levering i forbrugerk0b
gaelder k0belovens regler. Over for erhvervsdrivende er NESA ikke ansvarlig for driftstab,
avancetab eller andet indirekte tab, med mindre
der foreligger forsaet eller grov uagtsomhed fra
NESAs side.
NESA patager sig intet ansvar for f01gevirkninger af svigtende levering opstaet ved naturkatastrofer, krig, opr0r, haervaerk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter eller andre forhold,
som er uden for NESAs fulde kontrol.
NESAs personale skal med beh0rig legitimation
til enhver tid have uhindret adgang til varmeanlaegget for n0dvendige eftersyn, afpr0vning,
aflaesning og afbrydelse.

§5
Tariffering/prisgaranti
5.1 NESAs tariffer skal til enhver tid vaere i overensstemmelse med gaeldende lovgivning og i
0vrigt de anmeldte tariffer til Gas- og Varmeprisudvalget under Konkurenceradet.
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5.2 Forbrugeren er forpligtet til at meddele NESA
enhver aendring, der bar indflydelse pa afregningen.
5.3 NESA er forpligtet til at oplyse forbrugeren om
tariffer og om aendringer af disse.
5.4 Den variable afgift fastsaettes i overenstemmelse med varmeforsyningslovens prisbestemmelser, der indebaerer, at tarifferne skal vaere omkostningsbestemte baseret pa godkendt langtidsbudget.
Den arlige vannepris reguleres efter HNGs
prisliste for naturgas til fjernvarme ved laveste
trin efter" Rotterdam III".
Vannepris pr. 01.08.94 = 492 kr/MWh
ekskl. moms.
Naturgaspris pr. 01.08.94 = 2,989 kr/m3.
Ny vannepris = 492 x "Ny 8aspri$"
2,989
Ny gaspris = arets gennemsnitlige gaspris
efter Rottedam HI.
5.5 Ud over den i § 5.4 angivne variable afgift opkraeves et administrationsbidrag, der for almindelige forbrugere er fastsat til 2.000 kr ekskl.
moms for 1995 (baseret pa forbrugerprisindekset pr. 1. januar 1995), idet be!0bet pristalsreguleres efter forbrugerprisindekset, f0rste gang
den 1. januar 1997.
5.6 Safremt vaesentlige forhold pavirker grundlaget
for det gaeldende langstidsbudget for levering af
varme, vil dette resultere i udmeldelse af nye
tariffer baseret pi et nyt godkendt langtidsbudget.

^

§6
Betaling
6.1 NESA udskriver acontoregninger til betaling.
Antallet fastsaettes af NESA.
6.2 Hvis forbruget aendres, kan NESA vedtage at
aendre de efterf01gende acontoregninger.
6.3 Endelig afregning af forbruget finder sted senest 2 maneder efter arsaflaesningen.
6.4 Regninger vedr0rende varmeforsyning skal betales senest den anf0rte betalingsdato. Sker betaling senere, er forbrugeren forpligtet til at betale et restancegebyr og renter, hvis st0rrelse
fastsaettes af NESA i overensstemmelse med
derom gaeldende regler.
6.5 Er betaling af det skyldige be!0b ikke sket inden for den anf0rte betalingsfrist, fremsender
NESA en erindringsskrivelse blandt andet med
oplysning om, at der vil kunne afbrydes for
leverancen.
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6.6 Safremt forbrugeren ikke betaler senest 3 dage
efter erindringsskrivelsen, eller der er indgaet
aftale om en betalingsordning, kan NESA lade
sagen overgi til retslig inkasso. NESA kan endvidere vaslge at afbryde forsyningen, safremt
NESA ikke far sikkerhed for betalingen.
6.7 En afbrudt forsyning som f01ge af restance kan
genoptages, safremt:
a. Restancen med pa!0bne gebyrer og omkostninger vedr0rende afbrydelsen og genoplukningen samt eventuelle renter og omkostninger ved restancens inddrivelse er betalt,
eller:
b. Der indgas en betalingsordning (med mindre
en sadan allerede er misligholdt), eller:
c. Der stilles sikkerhed over for NESA for betaling af fremtidigt forbrug.

§7
Ejerskifte
7.1 Ved ejerskifte haefter den hidtige ejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med
varmeleveringen, indtil leveringsforholdet oph0rer eller overgar til den nye ejer efter meddelelse om ejerskifte.
7.2 I tilfaelde af saig, arveudlaeg eller anden overdragelse af ejendomsretten til ejendommen samt
i tilfaelde af tvangsauktion er naervaerende bestemmelser bindende for den nye ejer, og overdragelsesdokumenter skal indeholde bestemmelser herom.
7.3 Indtil ejerskifte er anmeldt og godkendt af NESA, haefter den hidtidige ejer for alle ydelser.
7.4 I forbindelse med ejerskiftet skal hovedmaleren
aflaeses, og anmodning herom skal tilga NESA
fra den hidtidige ejer senest 8 dage f0r ejerskiftet. Den nye ejer skal ved ejerskiftet sikre sig,
at dette er sket.
7.5 NESA forpligter sig til at give oplysninger om
eventuelle restancer i forbindelse med ejendomsoverdragelsen.
7.6 Begaeres ejendommen solgt pa tvangsauktion, er
ejeren forpligtet til omgaende at meddele dette
skriftligt til NESA.

§8
Opsigelighed
8.1 Aftalen om fjernvarmelevering er, bortset fra
misligholdelsestilfaelde fra forbrugerens side,
uopsigelig fra NESAs side i 20 ar.
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8.2 Forbrugerens tilmelding er regnet fra pabegyndt
leveringstidspunkt uopsigelig som f01ge af
Stenl0se Kommunes paJaeg om forblivelsespligt,
jf. Bekendtg0relse nr. 196 af 22. marts 1991.
8.3 NESA er ikke forpligtet til at fjerne ledninger
inden for grunden ved varmeleveringens oph0r.
Safremt der forefindes ledninger pa grunde, der
forsyner naboejendomme, er ejeren forpligtet til
at tale ledningernes fortsatte forbliven, herunder
n0dvendige eftersyn og reparationer, hvilket
NESA kan kraeve tinglyst som deklaration p&
ejendommen. Udgifter til eventuel tinglysning
afholdes af NESA.

9.1
9.2

9.3
9.4
9.5

§9
Mating
NESA opsaetter en for afregning mellem forbruger og vaerk anerkendt hovedmaler og bestemmer antal, type og placering.
Uden NESAs godkendelse ma hovedmaler ikke
flyttes. Safremt en forbruger opsaetter bimilere
for intern fordeling af varmeforbruget, er dette
NESA uvedkommende.
Hovedmaler ejes og vedligeholdes af NESA.
Hovedmaler udskiftes efter regler fastsat af
NESA.
NESA kan foretage periodiske aflaesninger af
hovedmalere.
P& NESAs anmodning skal forbrugeren foretage
aflaesning af hovedmaler og indsende aflxsningskort inden for et af NESA fastsat tidsrum.
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9.6 Modtager NESA ikke en forbrugers aflaesningskort, eller kan aflaesning ikke opnas ved NESAs henvendelse, er NESA berettiget til at
fastsaette et sk0nnet forbrug, der herefter korrigeres ved efterf01gende faktisk aflaesning.
9.7 NESA er til enhver tid berettiget til for egen
regning at udf0re malerafpr0vning, ligesom forbrugeren ved skriftlig henvendelse og mod
betaling til NESA kan forlange at fa hovedmaleren afpr0vet (vedr0rende eventuel forbrugerbetaling for afpr0vning, se dog § 9.8).
9.8 Hovedmaler skal overholde angivne tolerancer i
henhold til maleteknisk direktiv nr. 27.01.01 af
07.11.89. Overskrides denne graense, afholdes
udgiften til savel aflaesning som afpr0vning i
alle tilfaelde af NESA.
9.9 Safremt forbrugeren bar eller burde have formodning om, at maleren er beskadiget, registrerer forkert eller star stille, er forbrugeren
forpligtet til omgaende at underrette NESA
herom.
§10
Konkurrenceradet m.m.
10.1 Naervaerende bestemmelser er undergivet den til
enhver tid gaeldende lovgivnings bestemmelser
samt vedtagelser eller palaeg i henhold hertil.
jEndringer i naervaerende bestemmelser er kun
gyldige efter anmeldelse til Konkurrenceradet
(Gas- og Varmeprisudvalget) samt meddelelse
til forbrugeren herom.
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