Almindelige bestemmelser
for fjernvarmelevering
fra NRGi Lokalvarme A/S

1.0
1.1

Gyldighedsområde og definitioner
Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for
forholdet mellem NRGi Lokalvarme A/S (NRGi) og ejeren/ejerne af
ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen
(kunden).

1.2

Bestemmelserne er alene gældende for leveringsforholdet mellem
NRGi og kunden. Leveringsforholdet kan efter aftale med NRGi
ændres fra ejer til lejer, når ejeren registreres som regningsmodtager
af fjernvarmen, og forholdet i øvrigt følger ”Almindelige bestemmelser
for fjernvarmelevering fra NRGi Lokalvarme A/S”.

2.0
2.1

Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning
Etablering af fjernvarme i nye områder og byggemodninger m.v.
udføres af NRGi. Omkostningerne hertil betales af udstykkeren.

2.2

Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen
fremsendes skriftligt til NRGi af ejeren/ejerne af ejendommen.
Tilslutningsbidrag og tilmeldingsgebyr betales af ejeren/ejerne efter
gældende takster.

2.3

Tilslutningsanlægget til fjernvarme i ejendommen skal foretages af en
VVS-installatør. Udgiften hertil afholdes af ejendommens ejer.

2.4

Kunden stiller vederlagsfrit den fornødne plads til rådighed til brug for
etablering af hovedhaner og hovedmålerarrangement m.v. Der må
sikres NRGi let adgang til måleraflæsning og vedligeholdelse.

3.0
3.1

Stikledning
Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/ fordelingsledningen
til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende: Stikledningen.
NRGi fastsætter stikledningens placering efter aftale med kunden, dog
under hensyntagen til tekniske forhold i hoved- eller fordelingsnettet.

3.2

Stikledningen afsluttes umiddelbart inden for ejendommens ydermur
med hovedhaner i ejendommens varmerum eller andet let tilgængeligt
rum.
Stikledningen og hovedhaner etableres, ejes og vedligeholdes af
NRGi. Omkostningerne hertil betales af ejeren af ejendommen, med
de gældende takster.

3.3

NRGi er berettiget til at etablere fælles stikledning til en eller flere
ejendomme, såfremt NRGi finder det hensigtsmæssigt.

3.4

Giver forhold hos kunden anledning til flytning af stikledningen,
udføres arbejdet af NRGi for kundens regning.

3.5

Såfremt en stikledning ved forøget varmebehov bliver for lille, omlægges
den af NRGi. Udgifterne hertil betales efter regning.
NRGi har til enhver tid ret til at reparere eller udskifte ledningsnet på
kundens ejendom

3.6

Efter udførte anlægs- og reparationsarbejder foretager NRGi retablering
til samme standard som før arbejdets påbegyndelse.

4.0
4.1

Ejerskifte/lejerskifte
Ejer- og lejerskifte skal meddeles NRGi. I forbindelse med ejer- og
lejerskifte skal hovedmåleren aflæses, og anmodning herom skal tilgå
NRGi senest 8 dage før ejer- og lejerskifte.
Den hidtidige forbruger er forpligtet til at betale såvel faste afgifter som
forbrugerafgifter efter måler indtil ejerforholdets ophør og skal drage
omsorg for; at den nye forbruger indtræder i den hidtidige forbrugers
forpligtelser over for NRGi.

5.0
5.1

Drift og vedligeholdelse af anlæg
Til enhver udførelse af arbejder på ejendommens varmeinstallation skal
anvendes firmaer med autorisation som VVS-installatør; og dækket ind
under ”Landsomfattende ordning for sikkerhedsstillelse ved udførelse af
tilslutningsanlæg til fjernvarme af 10. maj 1989” indgået mellem Danske
Fjernvarmeværkers Forening og de respektive mesterorganisationer eller
en fjernvarmeinstallatør; autoriseret af NRGi.

5.2

NRGi står til rådighed for kunden med information om
fjernvarmeanlæggets drift og betjening samt påvisning af eventuelle fejl.

5.3

NRGi's personale skal, så længe ejendommen er tilsluttet
fjernvarmeforsyningen, mod behørig legitimation til enhver tid have
uhindret adgang til alle dele af ejendommens varmeanlæg, installationer
og målere m.v. for eftersyn, trykprøvning, aflæsning samt afbrydelse af
disse.

6.0
6.1

Tariffer
Afregning af afgifter af enhver art, der indgår som led i
fjernvarmeforsyningen, finder sted efter de til enhver tid gældende og til
Energitilsynet anmeldte tariffer.

6.2

Af hensyn til en så korrekt a conto afregning af forbruget som mulig har
kunden pligt til at meddele NRGi enhver ændring, der har indflydelse på
afregningen.

6.3

NRGi er forpligtet til at oplyse kunden om tariffer og om ændringer heri.
Oplysning herom kan ske ved annoncering i den lokale presse eller ved
direkte meddelelse. Efter kundens anmodning herom udleveres
tarifblade.

7.0
7.1

Måling af fjernvarmeforbrug
NRGi leverer det for afregning mellem kunden og NRGi nødvendige
måleudstyr og bestemmer målerens antal, størrelse, type og placering.

7.2

Hovedmålere ejes og vedligeholdes af NRGi og udskiftes efter de af
NRGi's fastsatte regler.
NRGi er i øvrigt berettiget til at udskifte hovedmålere, når det findes
påkrævet.

7.3

Uden NRGi's godkendelse må hovedmålere ikke flyttes. De ved
hovedmålere og ventiler anbragte plomber må kun brydes af NRGi's
personale eller af NRGi dertil bemyndigede personer.

7.4

Såfremt kunden opsættere bimålere for intern fordeling af
varmeforbruget, er dette NRGi uvedkommende.

7.5

Hovedmålere anses for at vise rigtigt, når disse ved afprøvning inden for
deres måleområde har en maksimal afvigelse, som ikke overskrider de
fastsatte maksimalt tilladelige afvigelser for målere.
Hvis afvigelsen overskrider disse grænser; afholdes udgiften til såvel
måleraflæsning som målerafprøvning af NRGi.

7.6

Såfremt kunden har eller burde have formodning om, at måleren er
beskadiget, registrerer forkert eller står stille, er kunden forpligtet til
omgående at underrette NRGi herom.

7.7

Kunden er erstatningspligtig over for NRGi i tilfælde, hvor måleren og
hovedhaner beskadiges eller ødelægges, og dette ikke skyldes forhold,
der kan skyldes almindeligt slid eller ælde.

8.0
8.1

Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne
Bestyrelsen for NRGi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i
bestemmelserne. Oplysning om ændringer meddeles kunden i særlig
publikation, ved påtryk på regningen eller anden ordentlig vis.

8.2

Nærværende ”Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra NRGi
Lokalvarme A/S” er vedtaget af bestyrelsen for NRGi den 14.02.2001.
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