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Aftale om fjernvarmelevering – Kastrup og Neder Vindinge
Der er mellem ejeren af nedennævnte ejendom og Vordingborg Fjernvarme A/S, CVR-nr. 30 69 24 46 indgået aftale
om tilslutning af fjernvarme til nedenstående ejendom:

Gadenavn/nr.
Postnr. /by
Matrikelnr.
Ejendoms.nr.

Ved underskrift af nærværende aftale, accepterer ejeren af ejendommen, tilslutning af ovennævnte ejendom til Vordingborg Fjernvarme A/S’s fjernvarmenet på de til enhver tid gældende regler, jfr. nedenstående oversigt:


Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering



Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering



Takstblad

Inden underskrift, opfordres ejer af ejendommen til at orientere sig om ovennævnte bestemmelser og takster via
Vordingborg Forsynings hjemmeside www.vordingborgforsyning.dk/fjernvarme

Bestemmelserne og taksblad kan også rekvireres ved telefonisk henvendelse – tlf. 5535 3700.

Tilslutningsbidraget for almindelige husstande i Kastrup og Neder Vindinge udgør følgende:

Ved indgåelse af aftale senest den 15.08.2015:

Ved indgåelse af aftale efter den 15.08.2015:
(Beregnings-eksempel: 130 m2 bolig og 15 m stik

0,- kr. incl. moms

Udregnes på baggrund af boligareal og stiklængde.
19.618,- kr incl. moms)

Installation og financiering af unit mm :
I forbindelse med underskrift, bedes et af nedenstående 3 scenarier vælges. Ejer er ikke bundet at sit valg af scenarie – kun af selve aftalen om opkobling på Vordingborg Fjernvarme A/S’s fjernvarmenet.

Ejer indhenter selv tilbud på installation og tilkobling af fjernvarme-unit og financierer selv omkostningen.

Installering og tilkobling af fjernvarme-unit via Vordingborg Forsynings VVS-standardaftale. Pris 30.000 kr. incl moms. Ejer
afregner med Vordingborg Fjernvarme A/S ved kontant betaling.

Installering og tilkobling af fjernvarme-unit via Vordingborg Forsynings VVS-standardaftale. Pris 30.000 kr. incl. moms. Ejer
afdrager via en forhøjelse af det faste bidrag igennem en nærmere aftalt årrække. Der udarbejdes særskilt og specifik låneaftale som en del af afdragsordningen. Der tilskrives renter.
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Vordingborg Fjernvarme A/S opkræver først fast bidrag og forbrugsbidrag m.v., jf. det til enhver tid gældende takstblad, når ejendommen er tilsluttet og anlægget er startet op og taget i brug.

Ejendommen tilsluttes snarest muligt efter at fjernvarmeforsyningen er ført frem til området.

Energibesparelse.
Undertegnede ejer overgiver energibesparelsen, som opnås ved konverteringen til Vordingborg Fjernvarme A/S,
således at besparelser kan indberettes til Energistyrelsen. Energibesparelsen kan ikke efterfølgende overdrages til
andre.

Bolig-oplysninger:

Boligareal i henhold til BBR

__________ m

2

Erhvervsareal i henhold til BBR

__________ m

2

Ejendommen indeholder

__________ Lejligheder/lejemål

Bemærkninger:

Aftalen er kun gældende såfremt projekt med fremføring af fjernvarme til Kastrup og Neder Vindinge gennemføres.

Ejer(e) af ejendommen

Vordingborg Forsyning

*
*

Vordingborg Fjernvarme A/S

Ejeradresse

Brovejen 10, Masnedø

Postnr./By

4760 Vordingborg

Telefon

Telefon: 5535 3700

Dato

Dato

Underskrift(er)

Underskrift

*
*
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