
   Udbygning 

Gladsaxe Fjernvarme leveringsaftale 
for ejendomme med tilslutningsanlæg op til 80 kW 

       OBS!  Leveringsaftalen er kun gyldig, hvis alle gule felter er besvaret                                                 Version 2212 2021  

 
Der er d.d. indgået leveringsaftale mellem Gladsaxe Fjernvarme, CVR nr. 62761113, Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte, (i det 
følgende betegnet GF) og Ejer af ejendommen, beliggende:  
 

EKSEMPELVEJ 1, POSTNR 
 

1 AFTALEGRUNDLAG 
A. Denne leveringsaftale  
B. Leveringsbestemmelser  
C. Tekniske specifikationer 
D. Takstblad 
E. Oversigt over tilslutningsbidrag 
F. Specifikation for Standardinstallation - Model A 
G. Specifikation for Standardinstallation - Model B 
H. Specifikation af service- og vedligeholdelsesaftale - Model A 
I. Det til enhver tid gældende Aftalegrundlag som kan ses på www.gladsaxefjernvarme.dk/aftale 

 

2 IKRAFTRÆDEN OG ANNULLERING 
Aftalen træder i kraft, når GF har modtaget denne leveringsaftale i underskrevet stand inden den dato 2022.  
Leveringsaftalen skal være komplet udfyldt med alle oplysninger markeret med gult og vedlagt seneste års årsopgørelse fra 
nuværende energiselskab. Ejer kan scanne dokumenterne og sende dem sikkert med Digital post privatpersoner, Digital post 
virksomheder eller med brev til GF. Du kan også finde links til sikker post på www.gladsaxefjernvarme.dk/kontakt. Medsender 
Ejer ikke seneste års årsopgørelse fra nuværende energiselskab, beregner GF fast bidrag på baggrund af opgørelse over 
bygningers gennemsnitlige varmeforbrug fra SBI. Se mere i GFs Takstblad. 
 
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. 
 
Ejendommen skal overgå til fjernvarmeforsyning senest tre måneder efter, GF har meddelt, at fjernvarmelevering er mulig. 
Overgår ejendommen ikke til fjernvarmeforsyning inden fristen, opkræver GF Fast bidrag. Læs mere om fast bidrag i GFs 
Takstblad. 
 
I tilfælde af salg af ejendommen påhviler det Ejer, at oplyse den nye ejer om nærværende leveringsaftale, og at ny ejer 
indtræder i Ejers forpligtelser over for GF.  

3 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. GF demonterer og 
bortskaffer eksisterende fyr, varmtvandsbeholder og evt. indvendig olietank samt leverer, installerer, vedligeholder, ejer og 
er i enhver henseende ansvarlig for en fjernvarmeinstallation i ejendommen. 

Model B: GF anlægger en stikledning fra fjernvarmeledningen i vejen til og med hovedhaner. Ejer sørger selv for alt 
vedrørende projektering, køb, installation og vedligeholdelse af fjernvarmeinstallation, ejer dette og er i enhver henseende 
ansvarlig for kompatibiliteten mellem den leverede fjernvarme og fjernvarmeinstallationen. 

 

Tilslutning sker som beskrevet i ’Specifikation for standardinstallation’ for hhv. Model A og Model B. 

Ejer oplyser, at ejendommen pt. er opvarmet med: Olie [__]  Naturgas [__]  Elvarme [__]   Andet (anfør) [__] ____________ 

Årsopgørelse for seneste år 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. Ejer er endvidere indforstået med at GF videregiver Ejers kontaktoplysninger til vores 
entreprenører efter behov.    
        
  Dato         ________________________----------                             Den 7. februar 2022 

 
 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
          Underskrift Ejer                              Frank G. Bennetsen 
                        Gladsaxe Fjernvarme 

http://www.gladsaxe.dk/
https://gladsaxefjernvarme.dk/privat/faq/det-med-smaat/
https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=27858
http://www.gladsaxefjernvarme.dk/kontakt
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