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Aftale om tilslutning og Fjernvarmelevering (F-1a)

19-09-2018

Kampagnetilbud Varmeåret 2018/19
Mellem ejeren af nedennævnte ejendom og Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a., CVR nr. 34 93 72 57, herefter
kaldet SFA, indgås hermed aftale om levering af fjernvarme til ejendommen beliggende:
Gadenavn/nr. __________________________, Slagslunde,
Matrikel nr. ____________________
Ejendommens boligareal:_________________ m2, jf. BBR registreret.
Ejendommens varmebehov: _________Gj Ejendommen har kælder:
Indføringen skal ske over jordniveau:

Indføringen skal ske i kælder:

Der vedlægges en skitse af husets placering på grunden, med angivelse af hvor indføringen skal ske, samt
afstanden til vejskel.
Anlægget skal udføres som indirekte anlæg med varmtvandsbeholder eller gennemstrømningsvandvarmer til
brugsvand, arten angives: Varmtvandsbeholder

Gennemstrømningsvandvarmer

Vedr. installationen i øvrigt: se SFA’s Tekniske Bestemmelser for FjernvarmeleveringDet er vigtigt, at ejeren sikrer sig, at det VVS-firma, der udfører arbejdet på ejerens varmeinstallation, er gjort
bekendt med ovenstående tekniske bestemmelser, samt at firmaet er certificeret i Fjernvarmens Serviceordning.
Dette kan ses på www.fjr-ordning.dk, vælg ”til fjernvarmekunder”, og vælg ”find en servicevirksomhed nær dig”.
Ved underskrift af denne aftale udleveres: takstblad og velkomstbrev med tilhørende bilag, herunder materiale
vedrørende serviceordning.
Ved underskrift af nærværende aftale indtræder ejeren af ejendommen som andelshaver i SFA og accepterer
tilslutning af ovennævnte ejendom på de til enhver tid gældende betingelser, jf. værkets Vedtægter, Almindelige
bestemmelser, Tekniske bestemmelser og Takstblad, herunder eventuel merpris for tilslutning, jf. tilbud fra
entreprenør og SFA kampagnetilbud. Som andelshaver opnår du retten til at stemme på generalforsamlinger om
bl.a. vedtægtsændringer, udgiftskrævende forslag, samt muligheden for at stille op til valg til SFA bestyrelse.
Vedrørende Tilslutningsbidrag:
I forbindelse med etablering af fjernvarme til ejendommen under det gældende kampagnetilbud opkræves
kunden ikke tilslutningsbidrag og betaling af stikledning indtil 30.000 kr. betales af SFA. Se i øvrigt SFA Takstblad
2018-19. Kampagnetilbuddet er betinget af, at indberetning af energitilskud sker af SFA og at tilskuddet tilfalder
SFA. Tilskuddet kan ikke videresælges.
Denne aftale følger ejendommen.
Som ejer af ejendommen
For SFA
Navn: ____________________________________

Jens Sperling, Driftschef

Evt. anden adresse: _________________________
Telefon:_________________________________ _

SFA: 42 47 00 17

E-mail adresse: ____________________________

sfa@sfainfo.dk

Dato: ____________________________________

Dato: _________________________

Underskrift:_______________________________

____________________________

Ejer

Jens Sperling, Driftschef
Arkiv 2.2.1/Adresse, kopi til formand og kasserer

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a.
www.slagslundefjernvarme.dk

Blomstervej 17, 3660 Stenløse
e-mail: sfa@sfainfo.dk

tlf. 42 47 00 17
CVR Nr. 34 93 72 57

