Kontrakten kan i underskrevet stand afleveres i postkassen på Krovej 15 i Vester Skerninge.
Fjernvarmeselskabet underskriver den derpå og sender den retur til dig.

Bilag 1

”Aftale om fjernvarm elevering”
Der er mellem ejeren af nedennævnte ejendom og Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarmeselskab
A.M.B.A. CVR - nr. 36 67 82 59 indgået aftale om tilslutning af fjernvarme til ejendommen beliggende.
Aftalen er betinget af alle følgende betingelser er opfyldt:
•

Svendborg Kommune har godkendt projektet, og en eventuel anke er afklaret.

•

Selskabet kan opfylde de betingelser, der måtte være stillet om tilslutning.

•

Bestyrelsen beslutter at igangsætte projektet, idet der er nok tilslutninger til, at selskabs- og
brugerøkonomi er gunstig.
Såfremt ovennævnte forhold ikke er opfyldt senest 3 år fra aftalens indgåelse, ophæves aftalen
uden nogen af parterne kan gøre indsigelse eller kræve økonomisk en godtgørelse.

Matrikelnummer
Gadenavn/nr
Postnr./By
Ved underskrift af denne aftale har ejeren af ejendommen fået udleveret gældende
•

Vedtægter

•

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

•

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

•

Takstblad

for Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarmeselskab A.M.B.A
OBS ! Gældende version af vedtægter m.v. vil altid fremgå af værkets hjemmeside, ligesom disse kan
rekvireres på værket.
Afkrydses af ejeren af ejendommen:
Ejeren af ejendommen ønsker at være andelshaver i værket, og der indbetales en andelskapital på 100/2000
kr.
Ejeren af ejendommen ønsker ikke at være andelshaver i værket.
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 tilsluttes/er tilsluttet den

__________, hvorefter værket vil opkræve fast bidrag,

forbrugsbidrag m.v., jf. det til enhver tid gældende takstblad.
Bemærkninger:

DANSK FJERNVARMES VEJLEDNING

ANNULLERER
januar 2006

UDSENDT
marts 2012

AFSNIT
almindelige leveringsbestemmelser
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Boligareal i henhold til BBR

__________

m2

Erhvervsareal i henhold til BBR

__________

m2

Ejendommen indeholder

__________

Lejligheder/lejemål

Kælderareal i henhold til BBR

__________

m2

Ejeren af ejendommen

Værk

Navn

Navn

Ollerup

-

Vester

Skerninge

-

Ulbølle

Fjernvarmeselskab A.M.B.A
Gadenavn/nr

Industrivej 19

Postnr./By

5762 Vester Skerninge

Telefon

Telefon

Dato

Dato

Underskrift

Underskrift
Erik Stoumann
Bestyrelsesformand

DANSK FJERNVARMES VEJLEDNING

ANNULLERER
januar 2006

UDSENDT
marts 2012

AFSNIT
almindelige leveringsbestemmelser

SIDE NR. 2

