Gladsaxe Fjernvarme Leveringsaftale

Version 20170910

for ejendomme med Tilslutningsanlæg op til 80 kW
Der er d.d. indgået Fjernvarmeleveringsaftale mellem Gladsaxe Fjernvarme, CVR nr. 62761113, Rådhus Allé 7, 2860 Søborg (i det
følgende betegnet GF) og Ejer af ejendommen, beliggende:
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AFTALEGRUNDLAG

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

ADRESSE XXX, 2860 Søborg

Denne Fjernvarme Leveringsaftale
Leveringsbestemmelser for Gladsaxe Fjernvarme
Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer for GF
Takstblad for Gladsaxe Fjernvarme
Specifikation for Standardinstallation op til 80 kW, Model A
Specifikation for Standardinstallation op til 80 kW, Model B
Specifikation af Service- og Vedligeholdelsesaftale, Model A
Overdragelse af retten til registrering af Energibesparelser
Det til enhver tid gældende Aftalegrundlag som kan ses på www.gladsaxefjernvarme.dk
I tilfælde af salg af ejendommen påhviler det Ejer, at oplyse ny ejer om nærværende leveringsaftale og at ny ejer
indtræder i Ejers forpligtelser over for Gladsaxe Fjernvarme.
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OVERDRAGELSE AF RETTEN TIL REGISTRERING AF ENERGIBESPARELSER
Ejer bekræfter, ved underskrift af Leveringsaftalen, at energibesparelsen realiseres i samarbejde med GF, og er indforstået
med, at retten til at registrere besparelsen til Energistyrelsen overdrages til GF og at samme energibesparelse derfor ikke kan
overdrages til andre selskaber. For Model A er GF involveret i realiseringen af energibesparelsen ved at forestå
konverteringen til fjernvarme og for Model B ved rådgivning i form af vejledende beregninger og dialog om konvertering fra
individuel opvarmning til fjernvarme. Ejer er bekendt med, at GF indhenter persondata, f.eks. navn og adresse, efter reglerne i
persondataforordningen, og at data bliver sammenkørt med energispare data fra hele Danmark med henblik på at identificere
eventuelt dobbeltregistrering. Læs mere i dokumentet ’Overdragelse af retten til registrering af Energibesparelser’.
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IKRAFTTRÆDEN OG ANNULLERING
Aftalen træder i kraft, når GF har modtaget denne Leveringsaftale i underskrevet stand, komplet udfyldt med alle oplysninger
markeret med gul og vedlagt seneste årsopgørelse fra nuværende energiselskab. De to dokumenter scannes og mailes til
fjernvarme@gladsaxe.dk eller sendes til GF. Ejer kan skriftligt annullere Leveringsaftalen indtil gravearbejdet begynder på
vejen, hvor ejendommen ligger. Leveringsaftalen bortfalder, hvis der ikke er tilstrækkelig tilslutning fra nye kunder i området.
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OPLYSNINGER
Undertegnede ejer af ovennævnte ejendom (blokbogstaver): Navn: _____________________________________________

Telefon: ________________________________

E-mail: ____________________________________________________

ønsker fjernvarmetilslutning og fjernvarmelevering efter følgende model (sæt ét kryds):
Model A: GF anlægger en stikledning fra fjernvarmeledningen i vejen til og med hovedhaner på den indvendige side af
ydermuren i Ejendommen. GF demonterer og bortskaffer eksisterende fyr, varmtvandsbeholder og evt. indvendig
olietank samt leverer, installerer, vedligeholder, ejer og er i enhver henseende ansvarlig for et Tilslutningsanlæg
(fjernvarmeveksler, fjernvarmeboks/-unit) i Ejendommen. Tilslutning sker som beskrevet i ’Specifikation for
Standardinstallation, Model A’.
Model B: GF anlægger en stikledning fra fjernvarmeledningen i vejen til og med hovedhaner på den indvendige side af
ydermuren i Ejendommen. Ejer sørger selv for alt vedrørende projektering, køb, installation og vedligeholdelse af
Tilslutningsanlægget, ejer dette og er i enhver henseende ansvarlig for kompatibiliteten mellem den leverede fjernvarme
og Tilslutningsanlægget. Tilslutning sker som beskrevet i ’Specifikation for Standardinstallation, Model B’.
Ejer oplyser, at Ejendommen pt. er opvarmet med: Olie [__] Naturgas [__] Elvarme [__] Andet (anfør) [__] ____________
Årsopgørelse fra nuværende energiselskab VEDLÆGGES
Ejer giver samtykke til, at GF kan indhente data hos nuværende og tidligere forsyningsselskaber, om ejendommens tekniske installationer og
hidtidige energiforbrug.

Dato

________________________----------

........................................
Underskrift Ejer

OBS! Leveringsaftalen er kun gyldig hvis alle gule felter er besvaret

Den 11. september 2017

Gladsaxe Fjernvarme

