
NRGi er i øvrigt berettiget til at udskifte hovedmålere, når det fin
des påkrævet. 

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

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

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

8.0 Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne 

8.1 - Bestyrelsen for NRGi a.m.b.a. er til enhver tid berettiget til at fore
tage ændringer i bestemmelserne. Oplysning om ændringer med
deles FORBRUGEREN i særlig publikation, ved påtryk på regnin
gen eller anden ordentlig vis. 

8.2 Nærværende »Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering« 
er vedtaget af bestyrelsen for Energiselskabet ARKE a.m.b.a. den 
25.6.1993. Navneændring er foretaget 12.9.2000. 
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Almindelige bestemmelser 
for 

fjernvarmelevering fra NRGi 

1.1 Gyldighedsområde og definitioner 

1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for 
forholdet mellem NRGi Lokalvarme A/S (i det følgende kaldet 
NRGi) og ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme
forsyningen (i det følgende kaldet FORBRUGEREN). 

1.2 Bestemmelserne er alene gældende for leveringsforholdet mellem 
NRGi og FORBRUGEREN. Leveringsforholdet kan efter aftale 
med NRGi ændres fra ejer til lejer; når ejeren registreres som reg-
ningsmodtager af fjernvarmen, og forholdet i øvrigt følger »Almin
delige bestemmelser for fjernvarmelevering fra NRGi«. 

2.0 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 

2.1 Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen 
fremsendes skriftligt til NRGi af ejeren/ejerne af ejendommen. 

2.2 FORBRUGEREN stiller vederlagsfrit den fornødne plads til rådig
hed til brug for etablering af hovedhaner og hovedmålerarrange-
ment m.v. Der må sikres NRGiieX adgang til måleraflæsning og 
vedligeholdelse. 
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3.0 Stikledning 

3.1 Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/ fordelingsled
ningen til ejendommens hovedhaner; benævnes I det følgende: 
Stikledningen. 

NRGi fastsætter stikledningens placering efter aftale med FOR
BRUGEREN, dog under hensyntagen til tekniske forhold i hoved
eller fordelingsnettet. 

3.2 Stikledningen afsluttes umiddelbart inden for ejendommens yder
mur med hovedhaner I ejendommens varmerum eller andet let til
gængeligt rum. 

Stikledningen og hovedhaner etableres, ejes og vedligeholdes af 
NRGI. 

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 FORBRUGEREN anledning til flytning af stikled
ningen, udføres arbejdet af NRGi for FORBRUGEREN's 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 FORBRUGEREN's ejendom. 

3.6 Efter udførte anlægs- og reparationsarbejder foretager NRGI re
tablering til samme standard som før arbejdets påbegyndelse. 

4.0 Ejerskifte/lejerskifte 

4.1 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 FORBRUGER's forpligtelserover for NRGI. 

Drift og vedligeholdelse af anlæg 

Til enhver udførelse af arbejder på ejendommens varmeinstallation 
skal anvendes firmaer med autorisation som WS-lnstallatør, 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 re
spektive mesterorganisationer eller en fjernvarmeinstallatør; auto
riseret af NRGi. 

NRGi s\ar til rådighed for FORBRUGEREN med information om 
fjernvarmeanlæggets drift og betjening samt påvisning af eventu
elle fejl. 

NRGts personale skal, så længe ejendommen er tilsluttet fjern
varmeforsyningen, mod behørig legitimation til enhver tid have 
uhindret adgang til alle dele af ejendommens varmeanlæg, instal
lationer og målere m.v. for eftersyn, trykprøvning, aflæsning samt 
afbrydelse af disse. 

Tariffer 

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

Af hensyn til en så korrekt a conto afregning af forbruget som mu
lig har FORBRUGEREN pligt til at meddele NRGi enhver ændring, 
dér har Indflydelse på afregningen. 

NRGI er forpligtet til at oplyse FORBRUGEREN om tariffer og om 
ændringer heri. Oplysning herom kan ske ved annoncering i den 
lokale presse eller ved direkte meddelelse. Efter FORBRUGE
REN's anmodning herom udleveres tarifblade. 

Måling af fjernvarmeforbrug 

NRGi leverer det for afregning mellem FORBRUGEREN og NRGi 
nødvendige måleudstyr og bestemmer målerens antal, størrelse, 
type og placering. 

Hovedmålere ejes og vedligeholdes af NRGi og udskiftes efter de 
af NRGts fastsatte regler. 
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Oktober 2000 

Vedrørende : Nordby Hovedgade 19 

Vi siger tak for Deres tilmelding til Lokalvarmen i Nordby - Mårup. 

Projektet er nu så langt, at vi skal have kontrakterne retur i underskrevet stand inden den 21. 
november 2000. 

Kontrakten underskrives og sendes tilbage til NRGi 
Vi vedlægger en kontrakt i 2 eksemplarer. 

Vi beder Dem læse kontrakten grundigt igennem, inden De skriver under. Herefter beder vi 

Dem sende det ene eksemplar tilbage til os så hurtigt som muligt og inden den 21. november 

2000, så tidsplanen kan følges. De kan benytte vedlagte frankerede svarkuvert. 

Vi beder Dem også indbetale kr. 100- på vedlagte girokort. Det er for at komme med i 
NRGi a.m.b.a. 

Investeringsbidraget frem til den 21. november 2000 er 0 kr. 

Tilmelder man sig efter den 21. november 2000 stiger prisen til 1.000 kr. 

og tilmelder man sig først, når rørene er ført forbi huset, koster en tilslutning 12.500 kr. 
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Betingelser for opførelse af værket 
Betingelsen for at værket bliver opført er fortsat 

at De ved tilmelding før den 21. november 2000 bliver tilsluttet 

uden tilslutningsafgift 

at De betaler et andelsindskud på kr. 100-

at et fornødent antal husstande vil være med. 

at økonomien i projektet kan hænge sammen 

at de nødvendige myndighedstilladelser og tilskud gives. 

Prisgaranti 
Vi kan oplyse, at garantien for varmeprisen i kontraktperioden ikke kan blive højere end hvad 

det vil koste at opvarme med olie med udgangspunkt i prisen fra 1999 på kr. 4.723 kr. pr. 

1000 I. Dette beløb kan maksimalt reguleres med nettoprisindekset. 

Beløbet er ændret i forhold til prisen oplyst i det først udsendte materiale. Det faste 

abonnementsbeløb er nemlig som bebudet på borgermøderne ændret, så det er på 2.250 kr. 

om året, og olieprisen er steget. 

Omsættes en oliepris på 4.723 kr. direkte til energiprisen vil det blive 634,77 kr./MWh. 

Da abonnementet er sat op, sættes energiprisen ned til 595,00 kr./ MWh, hvilket giver helt 

uændrede betalingsforhold for en husstand med et årligt forbrug på 18 MWh. 

Prisen bliver derfor: 

Abonnement 2.250 kr. /år 

Energipris 595 kr./ MWh (maksimalt fremskrevet med 

nettoprisindekset) 

Der er plads til flere 
Der er plads til flere i Lokalvarmen, og jo flere vi får med, des bedre bliver økonomien og des 

hurtigere kan det gå. Så vi håber, at alle vil tale Lokalvarmens sag og få venner og bekendte 

til at tilmelde sig. 

Øvrige oplysninger 

Det er planen, at det nye varmeværk placeres på landbrugsjorden lige overfor Nord-Samsø 

Efterskole. Der er kalkuleret med et 2500 kvadratmeter stort solvarmeanlæg, som skal 

supplere varmeværket, når solen skinner. 
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Energistyrelsen er indstillet på at yde tilskud til flis- og netdelen i Nordby-Mårup, og man vil 

ligeledes yde støtte på 50% af projektomkostningerne til sol-delen, (dog maksimalt 2.500.000 

kr.). 

De husstande, som har ønsket at blive kontaktet af en varmekonsulent, vil blive kontaktet, 

inden man skal underskrive kontrakten. 

Senere vil hver enkelt husstand få besøg af en varmekonsulent, der sammen med husets 

ejer vil gennemgå varmeinstallationen for at fastslå, om anlægget kan kobles direkte på 

Lokalvarmen, eller om der skal opsættes en varmeveksler. Man vil blive kontaktet forud for 

besøget. 

Repræsentantskabsmedlemmer, der er valgt i 1998 repræsenterer både el- og 

varmekunder. Den lokale repræsentant er entreprenør Jørgen Chr. Jensen, Alstrup 15, 

Besser. 

Om finansieringen kan vi for øvrigt oplyse, at anlægget lånefinansieres efter reglerne om 

kollektiv energiforsyning. Projektet finansieres gennem et lavforrentet kommunegaranteret 

lån. 

De vil blive holdt løbende orienteret om udviklingen i projektet. 

I den lokale arbejdsgruppe sidder Karen Poulsen, Jens K. Kjeldahl, Henning Kjær, Kaj Erik 

Schmidt, Bjarne R. Jensen, Jørgen Hald og Steen Lanther. 

Vi håber, De bliver tilfreds med vort nye samarbejde og med Deres nye varmekilde, når den 

er blevet installeret. Har De spørgsmål, er De altid velkommen til at ringe til os. 

Vor telefon er åben mandag til torsdag fra kl. 8.00 til kl. 16.00 og fredag fra kl. 8.00 til 15.00 

tlf. 87 39 04 04. 

Med venlig hilsen 

NRGi Lokalvarme A/S 

Per Svendsen 

informationschef 
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