"Aftale om fjernvarmelevering”

Der er mellem ejeren af nedennævnte ejendom og Strandby Varmeværk A.m.b.A. SE NR. 42615919 indgået
aftale om tilslutning af fjernvarme til ejendommen beliggende.
Matrikelnummer:
Gadenavn/nr.:
Postnr./By: 9900 Elling
Ved underskrift af denne aftale har ejeren af ejendommen accepteret aftalegrundlaget for levering af fjernvarme
også omfatter Strandby Varmeværks:
•
Vedtægter, se www. strandbyvarmevaerk.dk
•
Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, se www. strandbyvarmevaerk.dk
•
Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, se www. strandbyvarmevaerk.dk
•
Takstblad, se www. strandbyvarmevaerk.dk
OBS! Gældende version af vedtægter m.v. vil altid fremgå af værkets hjemmeside (www
strandbyvarmevaerk.dk), ligesom disse kan rekvireres på værket.
Ejeren/ejerne af ejendommen indtræder samtidig som andelshaver i værket, og der indbetales et
tilslutningsbidrag på: kr. 30.000,00 inkl. moms
Beløbet indbetales på konto: Reg. nr. 8090

-

Konto: 1391401 (Nordjyske Bank).

Betaling. Tilslutningsbidrag skal være indbetalt senest 8 dage før start på etablering af transmissions- og
distributionsledningsarbejdet, oplysning herom gives af Strandby Varmeværk.
Det faste og variable bidrag betales fra datoen for Strandby Varmeværks færdigmelding af
fjernvarmeinstallationen. Kunden modtager meddelelse om dette tidspunkt.
Fastafgift betales efter:
Boligareal i henhold til BBR.:
m²
Erhvervsareal (kontorer, velfærd- og industrifaciliteter) i henhold til BBR ________m²
Erhvervsareal lokaler med opvarmningstemp. under 18°C i henhold til BBR_________m²
Ejendommen indeholder___________________ lejligheder/lejemål

Øvrige aftaleforhold.
Ved underskrift af nærværende aftale accepterer ejeren af ejendommen tilslutningen af ovennævnte ejendom på
de til enhver tid gældende betingelser, jf. udleverede vedtægter, almindelige bestemmelser for
fjernvarmelevering, tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering og takstblad.
Ejendommen forventes tilsluttes i perioden:
01-01-2023
til
31-12-2024

Bemærkninger:
Indbetalt tilslutningsbidrag er fastlåst på ovennævnte konto indtil færdigmelding forlægger for den enkelte
ejendom.
Aftalen er betinget af:
At Strandby Varmeværk opnår godkendelse af ” Projekt for udvidelse af forsyningsområdet ved Strandby
Varmeværk A.m.b.a.” hos Frederikshavn kommune.
At projektet opnår konverteringstilskud fra Energistyrelsen.
At tilbudspriser for etablering af ledningsnettet ikke overstiger projektets rentabilitet.
At Strandby Varmeværks bestyrelse godkender projektet.

Ejeren af ejendommen:

Værket:

Navn:_____________________________

Navn: Strandby Varmeværk A.m.b.A.

Gade:_____________________________

Gade: Ravmarken

NR./Etage:_________________________

Nr./Etage: 8

Postnr.____________________________

Postnr.: 9970

By:_______________________________

By: Strandby

Telefon:___________________________

Telefon: 98481358

Mobil:_____________________________

Mobil:__________

E-Mail:

E-Mail: varmevaerk@strandbyvarmevaerk.dk

Dato:______________________________

Dato:______________________

Underskrift:________________________

Underskrift:

