RODB]T VARMEV,fr,RK
a.m.b.a,

Ahmindrolige
bestemmelser
for

fienlrrarmellevering

Gytdighed.sormrfrde og definitioner m.v.
$ 1. Nrerverende almindel.ige trestemmelser for fiernvarmelevering er greldende,for forholdet
mellem Rodby Varmeverlk a..rn.b,a., i det folgende kalilet verket, og ijere/lejere/andelshavere af
ejendomme, der er tilsluttet ljertn,arrnelbrsyningen. Ejere/lejere/andelshavere beruevnes i der: folgende "forbrugere",
Stk. 2. Det retlige forhold mellem va:rket og fnrbrugeren kan foruden gennem "Almindelige bestemmelser for {ernvarms:le.tredng" leguleres gennem avrige af viprket for {ernvarmeleverance
fastsatte vilkir, det vrere sig i henhold til vedtegt, regulativ eller andr,l lignende bestemmelser.

Etab lering/alndring af fjernvarm eforsyning
$ 2. S6fremt tekniske og ollonomiske hensynL ikke er til hinder herfrrr, kan der etableres
fiernvarmeforsyning. Verket afgot i de enkelte tilfrelder, om tilslutnin;g kan finde sted.
Stk. 2. Ejeren stiller den. fcrrn.odne plads til ridighed lbr forbindr:lse mellem stikl.edningen og ejendommens varmeanlreg med rlertil ho.rende ventil og mdlerarrangement. Rummet, hvori denne forbindelse sker, skal verketrs personale til enhver tid havt: uhindret adgemg til. Forbrugeren sorger for

renholdelse og belysning af rJe1le rurn.
Stk. 3 . Forbrugeren er firrtrrlligtet til alttid at lade verkr:ts m6ler vrere tilsluttet elforsyningen.
Omkostningerne til el-insl,al7t*or ved tilslutningen aftroldes af verket, mens forbrurgeren aftrolder
driftomkostningerne til el.
Stk. 4. Ejeren skal acceptere, at. der fores fiernvarmeledning gennern ejendommens grund, krelder
m.v. til forsyning af andre ejerndomme, for si vidt der clerved ikke skabes vresentlige hindringer for
rummenes eller grundens udrLyttelse. Kr,rn i srerlige tilftelde kan vzerkot yde ulempegodtgorelse.
Verket etablerer og vedligeh,llder dette ledningsnet. Vprket er ansvardig for skader, der sker som
folge af dette ledningsnetsr etrrb'lelinp;, drift og vedligeh,cldelse, hvorfor verket til ernhver tid skal
have adgangtrl at foretage de noclvendige eftersyn og reparationer.
Stk. 5. Hvis ejeren snsker at fo.retaLge til- eller nybygning pi en s&dan m6de, at dle eksisterernde
fiernvarmeledninger til forsyrring af andre fiernvarmef<lrbrugere er til hinder herfo,r, skal vrerket udfore og bekoste de herved nerrlverrdip5e aendringer, med mindre der er.ydet ulempe65odtgorelse for
ledningernes tilstedeverelse, .Ejer:en er i alle tilfrelde forpligtet til at arrvi.se en anden egnet placering
pA ejendommen.
Stk. 6. Hvis leveringsforholdlet ophorer, har '',zarket rrlt til at lade leclningsnettet blive liggende og
har fortsat adgang til drift,, e1fi;ersy,n crg reparation af dette.
Stk. 7. S6fremt verket finrJer dret fornLodent i de i denne parugruf narvnte tilfrelde, skal vrerlket vrere berettigettll at fordre tinglyrit dekllaration til sikring raf vrerkets ret. Omkostningerne herved betales af vaerket.
Stk. 8. Ved udstykning ,afh,clder den, der foranlediger udstykningen (normalt ejeren af det samlede areal), udgifter til etablering; af fiernrzarmehovedledning samt stikledninger.
Stikledninger etableres kun fi:a hoverlledning til ca. 1 nreter inde pri den enkelte parcel.
Herudover betales - forinden tils1.utn,in65 - de n,ormale tilslutnings- og stikledningsbidrag.

Tilslutningsbidrag
$ 3. Ejeren betaler tilslutningstridrag,

jfr.

vrerkets tarif, for at blive tilsluttet varrneforsyningen.
Dette bidrag skal betales, incl,en srlikledningen etableres. Beregning af tilslutningsbidragets storrelse

foretages af vrerket. PA verkr:ts fcrranLleclning skal ejeretr meddele nod'vendige oplysninger

til brug

for beregning af bidrag.
Stk. 2 . Sifremt der i ej endoffrmen lforetages mndringe ,r, som har indflydelse pi beregning af tilslutningsbidraget, har sivel eieren som forbrugeren pligt til skriftligt at meddele dette til vrerket senest 30 dage efter, at endringen har lundet sted. Vrerket forbeholdler sig ret til at foretage kontrolopm61ing. Undlades sidan nr.ed.delelsie, hrefter ejeren oSlforbrugeren in solidum for det som folge
heraf eventuelt for lidt indbetalt tilslutniingsbidrag samt fast bidra6l og afgifter, beregnet fra den dag,
rendringen er sket. Endvidere kan tillregges en af vrerke ts bestyrelse fastsat tente, sramt eventrlel bsde efter bestyrelsens sksn.

[il ikrlednrin g/stikled nin gsbidrag
$ 4. Det ledningsnet, der etableres fraL hovedledningen/fordelinglsle<lningen til ejendommens hovedhaner, benevnes " stiklednirrgr:n",,
Stk. 2. Ejerens betaling for: eta-brler:ing af stikledningen fremgflr af viprkets tarif.
Stk. 3. Vrerket fastsretter stikle<lningens placering efter aftale med ejeren, dog under hensyntagen
til forhold i hoved- og/eller fbrdelling;snettet. Stikledningen afsluttes umiddelbart inden for ejendommens ydermur med hovedhanLer i ejerndommens varmerum eller et andet let tilgrengeligt rum.
Vrerket etablerer frelles stiklednirLg til 6n eller flere ejendomme, srifre.mt varket finder det he,nsigtsmressigt.
Stk. 4. Giver forhold hos ftrrlbrugeren eller ejeren anledning til flytn.ing af stikledningen, urlfores
arbejdet af vrerket, der fremsonLder regning herfor til fo:rbrugeren eller ejeren. Forbrugeren og ejeren

hrefter in solidum for regn.ing,ens betaling.
Stk. 5. Hvis en stikledning ved foroget varmebehov bliver for lille, omlregges den af vrerket. Udgifterne betales efter samrne r:etningsilinier som ved etablering af en nv stikledning.
Stk. 6. Vrerket har til enhver tid ret till at reparere ellerr udskifte lLedningsnet pi err ejendom. Efter
udfsrte anlre gs - o g reparationisartrej d er foretager vrerket retablerin g.

JForbrugerskifte
$ 5. Forbrugerskifte skal rrreddeles viprket senest 5 dage efter, eLt rendringen har fundet sted. Hovedmileren skal aflreses for srivel, kWh,/MWh. som mt og timer.
Den hidtidige forbruger er ansvarlig for at give vrerket meddelelsr: om s6,vel rendringen som aflresning. Efter anmodning kan viBlkert fcrret.age aflesningerr.

Drifrt og vedligeholdlelse af anlreg
$ 6. Varmen leveres sorn cirkulerernde varmt vand (fiernvarmevand), med differ:enstryk pdLmindst
3 meter vandsojle, og mecl exL temperfafir, der af vrerke,lkan reguleres, sAvel efter iirstiderne som inden for dagnet fra 60 grad,er 1.il czL. 9l) grader celsius.
Stk. 2. Anlregget skal viprr; i driftsma:ssig orden og p,6 ejerens b,ekostning trykproves med 6
kglcm", inden det tilslutters.

Stk. 3. Fjernvarmevandet rn6 kun trenlttes til cirkulering i ejendomtnens varmeinstallation, Forbrugeren er ansvarlig for, ilt rlel itrlke sker aftap:ning ellerr spild af fjernvarmevand fia anlreggr:t. I
modsat fald kan forbrugerr;n afkrzeves erstatning.
Stk. 4. S6fremt reparationerr ellerr lignr:nde nodvendiggar aftapting af varmeanlarggets rorsystem,
mi pifyldning af anlregget ikJke finde sted, fsr meddelelse herom rlr giivet til og tilladelse herlil

modtaget fra vrerket.
Stk. 5. Ejendommens varrm,erinsrlallation (varmeanlreg og vandvafin€r respektive varmevekr;ler)
skal dimensioneres, styres, reguleres og overvAges silerles, at fiernvarmevandet afkoles i henhold til
de afvaerket fastsatte krav.
Ved afksling under den af'vee,rket fasitsaite grense kan :vrerket opkrreve ekstra bidrag. Tilsvarende
kan bidrag reduceres ved afkoling o!'er den af verket fastsatte gr&nse.
Stk. 6. Ejeren er ansvarlig Ibr, at ejiendommens varmeinstallation holdes i forsvaulig stand med
hensyn til sikkerhed, drift og reguLleriing. S6fremt ejereq udviser uagtsrrrnhed ved vedligehold.else eller pasning af anlregget, siLlerJ.es at derr derved p6fores verket tab e,ller ulemper, og ejeren ikke efter
henstilling retter de p6talte f<lrhold, er vrerket berettiget til at bringe forholdene i orden for e.ierens
regning, og tillige, hvis sillkerhedsminssige grunde taler herfor, at afbr:yde fiernvarmeforsyningen,
indtil forholdene er bragl i orrJen.
Stk. 7. Til enhver udforelse aLf eLrbejder pi ejendommens varneinstarllation skal anvendes firmaer, der er autoriseret afvrerket.
Stk. 8. Vrerket har pligt til i+t serge opr:etholdt en regellmressig forsyning med fiernvarme til rumopvarmning og fremstilling af 'va:mt brugsvand. Vrerke:t forbeholder sig ret til, s&'vidt muligttmed
forudgiende varsel, at standse forsyrringen for udforelse af nytilslutni.nger, ledningsrendringer og reparationer. Storre ledningr;arbeider vil si vidt muligt blive udfort uden for den egentlige fyringssreson. Kortvarige, nodvendige afbrydelser i forbindelse rned havari kan foretages udlen varsel.
Stk. 9.I tilfrelde af varmeeLlfbryrlelse og andre tilfeldp af ikke kontraktmressig levering i forbrugerkob grelder kobelovensiregler. Over for erhvervsdri.,zende er vrerket i}<ke ansvarrlig for dri.ftstab,
ej heller for avancetab eller a:n<let indirerkte tab.
Stk. 10. Vrerket pitager sig, intet ansvar for folgevirkninger af s'vigtende levering, opstiet ved naturkatastrofer, krig, oprbr, hierr',2&rk, bramd, eksplosione:r, arbejdskonflikter, eller andre forhold, som
er uden for vrerkets kontrol. \/zerliet fritages i disse sitqationer for leveringsforpligtelsen.
Stk. 11. Vrerkets personale er i rimeligt omfang til rAdighed for forbrugeren mecl information om
fiernvarmeanlreggets drift og betjening samt p&visning af eventuelle fejl.
Stk. 12. Verkets personale skall, stl la:nge ejendommen er tilslullet fiernvarmeforsyningen., mod
behorig legitimation, til errhver tid hilve, adgang til alle dele af ejerrdommens varmeanlreg for eftersyn, trykpr ov ning, afl resni ng; samt af brydel se.
Stk. I 3 . Forbrugeren er ans,varlig {br beskadigelse af verkets ej endona, med mirrdre beska<ligelsen
har sin 6rsag i forhold, der liglger uden lbr den fiernvanneforsynerle ejendom, almindelig slitage eller manglende tilsyn og vedligeholdelser fra vrerkets sid.e.

Tarifferr
$ 7. Afregning af bidrag og; afg;ifter af enhver art finder sted efter greldende tarit[fer.
Stk. 2. Forbrugeren er frrrpligtet at mr:ddele verket e,nhver endring, der har indllydelse pi afregningen.
Stk. 3 . Vrerket er forpligtet tjil art oplyse forbrugeren om tariffer og om rendringer af disse.

Nldrlin g

af fj ernvarmeforbrulg

$ 8. Verket leverer det for afregning mellem forbruger og vrerk nodvendige mileudstyr og bestemmer mfllernes antal, sttorreLse, type og placering. Hovedm6lere ejos og vedligeholdes af vrerket.
Hovedm8lere udskiftes efter nalrrner,3 - af vrerket - fastr;atte regler. Valrket er i ovrigt berettiget til at

udskifte hovedmilere, nir det finrles p61krrevet.
Stk. 2. Uden verkets godkendelse md. hovedmf,lere ilcke flyttes. De ved hovedmilere og ventiler
anbragte plomber mi kun brydes af vrerkets personale t:ller af vrerket dertil bemyndigede personer.
Stk. 3. S6fremt der opsa:ttes birnfllere for intern forderling af varmefbrbruget, er rlette vretk,et uvedkommende.
Stk. 4. Med henblik pi afregnirLgen alf fiernvarrneforllruget forettages periodiske aflresningor af
hovedm6lere. Vrerkets persorLale rskal have uhindret ad1;ang til hovedrnillere.
Stk. 5 . PA verkets anmodning skal forbrugeren foretzrge aflresning arf trovedmile,re og indsende
aflresningskort inden for et af'vaket fastsat tidsrum. Vlodtager verket ikke en forlbrugers aflresningskoft, eller kan aflresning; ikke opniiLs ved vrerkets henvendelse, kan vrerket foretage afrelgning
baseret pi et af vrerket skernn,lt forbrug.
Stk. 6. Vrerket er berettiget tiil af opkreve betaling for milerafla:sni.nger, som rekvireres af forbrugeren, med mindre disse u.dg;ifter skarl afholdes af vrerket.
Stk. 7. SAfremt der konsrtali:res fejl ved milingen eller klar uove,rensstemmelse rnellem det af hovedmflleren registrerede og clrlt sandsynlige forbrug, far;tsrettes forbruiget efter de tiil enhver tid greldende regler for beregnet forbrug, og betalingen reguleres i overensstemmelse hermed. Sifrermt forbrugeren kan dokumentere, trt forbruget har vreret atypisk i afregningsperioden, kam der tage;s hensyn til dette i fastsrettelserL af flortrru€iet.
Stk. 8. Vrerket er til enhver tid berettiget til for egen regning at adfrtre milerafpr:ovning, ligesom
forbrugeren ved skriftlig henL.,rendels,e og mod betaling til vrerket kan forlange at fli hovedmileren
afprovet.
Stk. 9. Hovedm6lere anses at v:ise rigtigt, nir disse vod afprovning inden for deres mileornLride
har en maksimal afvigelse, som il<ke overskrider de af 'vrerket fastsatte afvigelser. Hvis afvigelsen overskrider disse grrenser, afh<lldes udgilften til sivel mdleraflresning som mhlerafpravning af vrerket.
Stk. 10. S6fremt forbrug;eren har eller burde have formodning om, irt rnileren er beskadiget, registrerer forkerl eller stAr stille, er fbrbrugleren forpligtet'til omgAende at underrette rrrerket her,lm.
Stk. I I . Vrrket kan forJlanq,;e, at der e,tableres udendavrs m6leraflesningsenhed. lfilsvarendr: kan
vrerket forlange m6lerafla:snirrgs-enhed tilkoblet telefonnettet eller andet tidssvare,nde net, sfiledes
at aflesning kan foretages elektronisk pri verket. Etableringsomkostningerne afholdes i alle tilfrelde
af vrerket. Forbrugeren aflrol.<ler clriff.omkostningerne.

Betaling nil.v.
$ 9. Der er betalingspligt fiir enhver lorm for fjernvarmelevering.
Stk. 2. Vrerket kan udskriv,o et ,antal aLcontoregninger. Antallet a.f acontoregninger fastsrettes af
vrerket. Hvis forbruget renLdre,r sig i fbrtrold til acontofastsettelsen, kan vrerket vedLtage at rendre de
efterfolgende acontoregnirnger. Vrerket kan endvidere regulere acontoregninger i trakt med ornkost-

ningsendringer.
Stk. 3. Endelig afregning a.f forbrugel; fremsendes senest 2 mhneder efter irsaflalsningen. Der er
betalingspligt for al fiernvarrraele.vering, som er korrekl registreret.
Stk. 4. Regninger vedrsrende varmeforsyning skal bt:tales til den pii regningerno anfsrte b,etalingsdato, Sker betalingen se)nere, er forbrugeren forpligtet at betale et restancegetryr og rentr;r, hvis
stsrrelse fastsrettes af vrerlkel.. Iir lbetaling af det skyldig;e belab iklie sl<et inden for den anforte beta-

lingsfrist, fremsender vrerl<et en erin<lringsskrivelse. Hrtis forbrugoren ikke inden fbr den i erindringsskrivelsen anforte frist har betalt rlet skyldige belEb eller truffet aftale med vrerket om en betalingsordning, eller hvis ern sidan truffilt afta\e er misligholdt, fremsender vrerket en inkassomeddelelse.
Stk. 5. Hvis forbrugeren, er i restance, er verket berelliget til at afbryde varmeforsyningen.
Eventuelle folger af afbry<lelsie af'varmoforsyningen er vaerket uvedkommende.

Forsyningen kan genoptap;es, n6:r
a. restancen med pilobne 1{ebyrs1, ornkostninger verJrorende albrydetrsen og genoplukningen,
samt eventuelle renter og ornkostrringer ved restapcens inddr:ivelse er betalt, eller
b. der er stillet sikkerhed fbr betaling af fremtidigt fprbrug.
Stk. 6. Ved forbrugerskl.fte hrefter den hidtidige forbluger, respektive dennes bo, for alle krav i
forbindelse med varmeleveringen, indtil leveringsforhoLldet overgiir til ny forbruger (efter meddelelse som angivet i $ 5).

Ikrarfttrrcden og rendring af bestemmelser
$ 10. Narvrerende "Almiruierligse b,estemmelser for f ernvarmelevering" er vedta.get af bestyrelsen
denT . december 2005 og ranme:ldt til Energitilsynet.
Stk. 2. Vrerkets bestyrelse er til enhver tid berettiget til at foretage aendringer i bestemmelserne.
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