Foreløbig aftale om fjernvarmelevering – Søndervang område
Der er mellem ejeren af nedennævnte ejendom og Ringsted Fjernvarme A/S, CVR-nr. 34609705 indgået aftale om tilslutning af fjernvarme til nedenstående ejendom:
Gadenavn/nr.: -----------------------------------------------------------------------------------------Postnr. /by: -------------------------------------------------------------------------------------------Ved underskrift af nærværende aftale, accepterer ejeren af ejendommen, tilslutning af ovennævnte ejendom til Ringsted Fjernvarme A/S’s fjernvarmenet på de til enhver tid gældende regler, jfr.
nedenstående oversigt:
1.
2.
3.

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 Ringsted Forsynings hjemmeside www.ringstedforsyning.dk/varme
Tilslutningsbidraget for almindelige husstande i Søndervangs område udgør følgende:
Tilslutningsomkostning til fjernvarmen for et standardhus
Enheder
Antal
Enhedspris DKK
Udgift DKK
Fjernvarmestik, gravearbejde
Meter
10
335
3.350
Fjernvarmestik, rørarbejde
Meter
10
875
8.750
Tilslutningsafgift
m2
130
70
9.100
I alt
21.200
Moms
25 %
5.300
I alt inkl. moms
26.500
I forbindelse med underskrift, bedes et af nedenstående 3 scenarier vælges. Ejeren er ikke bundet at sit valg af scenarie – kun af selve aftalen om opkobling på Ringsted Fjernvarme A/S’s
fjernvarmenet. Sæt kryds:


Standard abonnement
Ejeren leverer, installerer, vedligeholder, og er i enhver henseende ansvarlig for fjernvarmeunit(investering ca. 50.000 kr. til 70.000 kr.) og betaler tilslutningsafgifter
ifølge ovenstående skema. Stikledningsafgiften koster 1.210 kr. per løbende meter og for boligarealet betales 70 kr./m² ifølge BBR. Priserne er excl. moms.
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Udvidet abonnement 1 (samlet pris pr. år 2.375 kr.)
Ringsted fjernvarme betaler for nedtagning af eks. installation samt installationen, fremtidig drift og vedligeholdelse af ny fjernvarmeunit.
Forbrugeren betaler tilslutningsafgifter.



Udvidet abonnement 2 (samlet pris pr. år 4.087,50 kr.)
Ringsted fjernvarme betaler for nedtagning af eks. installation samt installationen, fremtidig drift og vedligeholdelse af ny fjernvarmeunit.
Ringsted fjernvarme betaler for etablering af 10 m stik inkl. tilslutning af 130 m² og forbrugeren betaler tilslutningsafgifter udover de 10 m stik og 130 m².

Ringsted Fjernvarme A/S opkræver først fast bidrag og forbrugsbidrag m.v., jf. det til enhver tid gældende takst-blad, når ejendommen er tilsluttet og anlægget er startet op og taget i brug.
Ejendommen tilsluttes når fjernvarmeforsyningen er ført frem til området.
Energibesparelse
Undertegnede ejer overgiver energibesparelsen, som opnås ved konverteringen til Ringsted Fjernvarme A/S, således at besparelser kan indberettes til Energistyrelsen. Energibesparelsen kan ikke
efterfølgende overdrages til andre.
Bolig-oplysninger:
Boligareal i henhold til BBR __________ m²

Erhvervsareal i henhold til BBR __________ m²

Ejendommen indeholder __________ Lejligheder/lejemål

Bemærkninger:
Aftalen er kun gældende såfremt projekt med fremføring af fjernvarme til Søndervang området godkendes af Ringsted byråd uden opsættende klage fra anden instans.
Hvis du underskriver denne aftale inden 2. maj 2016, giver Ringsted Fjernvarme A/S 3.000 kr. i rabat på varmeregningen første år.
Ringsted Fjernvarme A/S

Ejer(e) af ejendommen

Bragesvej 18

Ejers adresse: -------------------------------------------------------------------

4100 Ringsted

---------------------------------------------------------------------

Telefon: 69 89 80 00

Telefon:

Dato

Dato:

Underskrift(er)

Underskrift

---------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
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