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1.
1.1

Parter
Mellem undertegnede

Region Midtjylland
Projektsekretariat DNV-Gødstrup - Staben
Hospitalsenheden Vest, Bygn. nr. 08
Gl. Landevej 61
7400 Herning
(herefter benævnt ”Region Midtjylland”)
og
EnergiGruppen Jylland Varme A/S
CVR-nr. 25809807
Industrivej Nord 9B
7400 Herning
(herefter benævnt “EnergiGruppen”)
er der dags dato indgået følgende betingede rammeaftale (herefter benævnt ”Aftalen”)
vedrørende Det Nye Hospital i Vest (herefter benævnt "DNV") tilslutning til fjernvarmeforsyningen, EnergiGruppens etablering af intern ringledning og stikledninger på hospitalsgrunden samt mulighed for DNV's afsætning af overskudsvarme (herefter benævnt ”Fjernvarmeforsyningen”) samt EnergiGruppens levering af varmeforsyning i byggeperioden.

2.

Aftalens baggrund og formål

2.1

Region Midtjylland har i forbindelse med den planlagte etablering af DNV rettet
henvendelse til EnergiGruppen med anmodning om, at DNV bliver forsynet
med fjernvarme og levering af varmeforsyning under byggeperioden.

2.2

Region Midtjylland har fremsat særlige krav til Fjernvarmeforsyningen, herunder krav om, at Fjernvarmeforsyningen etableres med en ringledning på hospitalsgrunden, hvorfra der etableres stikledninger til de enkelte bygninger, jf.
punkt 4 nedenfor.

2.3

Det er aftalt, at Region Midtjylland, udover investeringsbidrag, betaler de faktisk afholdte omkostninger til etablering af intern ringledning samt stikledninger i stedet for sædvanlig tilslutningsbidrag og variabel takst for etablering af
stikledninger. Herudover afholder Region Midtjylland et særligt omkostningstillæg, som følge af de aftalte betalingsvilkår.
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2.4

På baggrund af ovenstående er formålet med Aftalen at fastsætte de nærmere
vilkår for etablering af Fjernvarmeforsyningen og DNV’s tilslutning til forsyningsnettet.

2.5

Parterne vil herudover loyalt samarbejde om, at undersøge muligheden for
afsætning af overskudsvarme fra DNV's køleanlæg til varmedistributionsnettet.

3.

Retlig regulering

3.1

For DNV’s tilslutning til EnergiGruppens forsyningsnet gælder de vilkår, som er
fastsat i:
•

EnergiGruppen’s ”Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering”,
som er vedhæftet som bilag 1, og

•

EnergiGruppen’s ”Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering”, som
er vedhæftet som bilag 2,

medmindre andet eksplicit følger af Aftalen.
3.2

DNV’s tilslutning til EnergiGruppens forsyningsnet er herudover underlagt den
til enhver tid gældende varmeforsyningslovgivning.

4.

Forsyningsanlæggets etablering

4.1

Fjernvarmeforsyningen
Fjernvarmeforsyningen omfatter tilslutning af DNV, herunder etablering og drift
af TN10 ledningsanlæg og TN25 ledningsanlæg, etablering og drift af veksler
samt drift af det etablerede ledningsanlæg. Fjernvarmeforsyningen tilhører
EnergiGruppen, og EnergiGruppen er til enhver tid bl.a. berettiget til at benytte
Fjernvarmeforsyningen i forbindelse med tilslutning af tredjemænd til fjernvarme, forudsat at dette ikke forringer Region Midtjyllands rettigheder i henhold til Aftalen.

4.2

EnergiGruppens ydelse

4.2.1

EnergiGruppen forpligter sig til at etablere Fjernvarmeforsyningen i overensstemmelse med
•
•
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•

EnergiGruppens projektforslag af 29. oktober 2012 med tilhørende bilag bilag 5

4.3

Hovedtidsplanen for etablering af Fjernvarmeforsyningen (bilag 4) er gældende. Parterne udarbejder i fællesskab og inden den […] detaljeret tidsplan for
Etablering af Fjernvarmeforsyningen, hvori der sker koordination af EnergiGruppens udførelse af bygge- og anlægsarbejder med de øvrige bygge- og anlægsaktiviteter på hospitalsgrunden. Parterne er enige om, at der i forbindelse
med udarbejdelse af detailtidsplanen aftales dagbogsbelagte terminer. Som
udgangspunkt fastlægges disse på baggrund af EnergiMidts mulighed for at
fremsætte krav om dagbog mod sine underleverandører. EnergiGruppen har
ret til tidsfristforlængelse i det omfang, EnergiGruppen ikke gives fri og uhindret adgang til byggefeltet i overensstemmelse med den detaljerede tidsplan.

4.3.1

Hvad angår grænsefladerne mellem EnergiGruppens forpligtelser i relation til
etablering af Fjernvarmeforsyningen og Region Midtjyllands forpligtelser, fremgår disse af bilag 3.

4.3.2

EnergiGruppen har udtrykt ønske om, at DNV stiller nødvendigt areal/teknikrum til rådighed for placering af fjernvarmeveksler. De nærmere vilkår
i forbindelse hermed indarbejdes i forbindelse med parternes indgåelse af leveringsaftale.

4.4

EnergiGruppens vederlag for Fjernvarmeforsyningens etablering

4.4.1

Ved Aftalens underskrift forpligter Region Midtjylland sig til som vederlag for
etablering Fjernvarmeforsyningen at betale EnergiGruppen et beløb svarende
til:
a. Sædvanligt investeringsbidrag i henhold til EnergiGruppens gældende
taksblad
b. EnergiGruppens faktiske omkostninger ved etablering af intern ringledning og stikledninger, jf. punkt 4.4.2. og
c. Et tillæg for EnergiGruppens omkostninger forbundet med de aftalte
betalingsvilkår (herefter benævnt ”DNV-omkostningstillægget”).

4.4.2

Ved EnergiGruppens ”faktiske omkostninger” til etablering af intern ringledning og
stikledninger, jf. punkt 4.4.1, litra b, skal forstås EnergiGruppens samlede omkostninger, herunder
(1) EnergiGruppens dokumenterede omkostninger til indkøb af materialer,
tekniske anlæg og installationer mv.
(2) EnergiGruppens dokumenterede omkostninger til underentreprenører
og -leverandører,
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(3) honorar for det af EnergiGruppen til etablering af ringledning og stikledninger anvendte tidsforbrug opgjort på basis af timeregnskab i
overensstemmelse med EnergiGruppens til enhver tid gældende, sædvanlige timesatser samt
(4) eventuelle øvrige dokumenterede omkostninger til Forsyningsanlæggets etablering.
4.4.3

Dokumentation af de i punkt 4.4.2, nr. (1), (2) og (4) anførte omkostninger
skal ske i form af en erklæring fra EnergiGruppens revisor på, at der foreligger
fakturaer på de anførte omkostninger, eller fremlæggelse af kopi af modtagne
fakturaer. Opgørelse og dokumentation af det i punkt 4.4.2, nr. (3) anførte
honorar skal ske ved fremlæggelse af timeregnskab.

4.4.4

Hvis der er forhold, jf. punkt 4.4.3, som Region Midtjylland ønsker særligt undersøgt, er EnergiMidt forpligtet til at medvirke til, at der kan udpeges en uafhængig revisor, der kan gennemgå dokumenterne. Omkostningerne hertil påhviler Region Midtjylland.
Hvis EnergiGruppen antager koncernforbundne selskaber til udførelse af ydelser efter Aftalen, skal den i punkt 4.4.2, nr. (1) - (4) anførte dokumentation i
samme omfang leveres af de koncernforbundne selskaber.

4.4.5

De i overensstemmelse med punkt 4.4.1 - 4.4.4 opgjorte omkostninger til
EnergiGruppens faktiske omkostninger ved etablering af Fjernvarmeforsyningen, sædvanligt investeringsbidrag i henhold til EnergiGruppens gældende
taksblad samt DNV-omkostningstillægget betales som anført nedenfor under
punkt 7.

4.4.6

EnergiGruppen har på baggrund af projektforslaget (bilag 5) udarbejdet et
foreløbigt budgetoverslag over omkostningerne ved Forsyningsanlæggets etablering og investeringsbidrag. Det foreløbige budgetoverslag vedhæftes som bilag 6. Budgetoverslaget omfatter ikke omkostninger til DNV-omkostningstillægget. Når kravspecifikationerne til Forsyningsanlægget er endeligt fastlagt, udarbejder og fremsender EnergiGruppen til Region Midtjylland et revideret budgetoverslag over omkostningerne til Forsyningsanlæggets etablering.

5.

Senere udvidelse af Fjernvarmeforsyningen

5.1

Der er i dimensioneringen af ledningsanlæggende, omfattet af Fjernvarmeforsyningen, taget højde for en senere udvidelse til i alt 150.000 m2. Tilsvarende
er der i forbindelse med pladsen i teknikrummet taget højde for et behov for
yderligere vekslere i forbindelse med en sådan mulig senere udvidelse.
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5.2

Dimensioneringen af udvidelsen, jf. punkt 5.1, er baseret på projektforslaget
(bilag 5). Det i punkt 5.1 anførte vedrørende dimensioneringen er således betinget af, at der ikke er elementer i projektforslaget af relevans for dimensioneringen, der ændrer sig.

5.3

Fremsætter Region Midtjylland i øvrigt ændringsønsker til Fjernvarmeforsyningen, betaler Region Midtjylland ligeledes de faktiske omkostninger forbundet
med sådanne ændringer. De faktiske omkostninger opgøres i overensstemmelse med principperne i punkt 4.4.2 - 4.4.4.

6.

Drift af Fjernvarmeforsyningen

6.1

EnergiGruppen ejer Fjervarmeforsyningen og er således ansvarlig for løbende
drift og vedligehold heraf.

6.2

EnergiGruppen skal have fri og uhindret adgang med henblik på løbende drift
og vedligeholdelse af Fjernvarmeforsyningen.

6.3

EnergiGruppen er ansvarlig for, at der til enhver tid leveres fjernvarme til DNV i
nødvendigt og tilstrækkeligt omfang. De fremtidige krav til drift og vedligehold
specificeres i en særskilt leveringsaftale.

7.

Region Midtjyllands betaling

7.1

Fjernvarmeforsyningens etablering

7.1.1

Det er aftalt, at Region Midtjylland betaler de faktiske omkostninger forbundet
med etablering af Fjernvarmeforsyningen, sædvanligt investeringsbidrag samt
DNV-omkostningstillægget, jf. punkt 4.4 som en løbende årlig betaling i stedet
for en engangsbetaling ved Aftalens indgåelse. Aftalen om og vilkårene for Region Midtjyllands løbende betaling, herunder periode, afdrag og forrentning,
fremgår af bilag 7. Betaling opkræves en gang årligt sammen med EnergiGruppens opkrævning af forbrugstarif og årlig udgift.

7.2

Forbrugstarif og årlig udgift

7.2.1

Region Midtjylland er forpligtet til at betale en forbrugstarif og årlig udgift til
EnergiGruppen på sædvanlige vilkår og efter det til enhver tid gældende takstblad. Der indgås særskilt en særskilt leveringsaftale herom.
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7.3

Opsigelse af aftalen om løbende betaling

7.3.1

Region Midtjylland er berettiget til med 6 måneders skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår at opsige aftalen om løbende betaling, jf. punkt 7.1.1,
mod betaling af den opgjorte restgæld pr. ophørstidspunktet tillagt de omkostninger, der påføres EnergiGruppen, som følge af opsigelsen (herefter benævnt
"Restgælden"). En opgørelse over Restgælden pr. udgangen af hvert kalenderår fremgår af bilag 7 (afdrag og forrentningsplan).

7.3.2

Fra EnergiGruppens side er aftalen om Region Midtjyllands løbende betaling, jf.
punkt 7.1.1, uopsigelig, idet EnergiGruppen uanset uopsigeligheden dog skal
være berettiget til at opsige aftalen om løbende betaling, jf. punkt 7.1.1, som
følge af offentlig myndigheds afgørelse herom eller ændringer i lovgivningen,
som måtte medføre væsentlige ændringer i forudsætningerne for opgørelse og
opkrævning af den løbende betaling.

7.3.3

I tilfælde af Region Midtjyllands væsentlige misligholdelse af Aftalen, herunder
aftalen om løbende betaling, jf. punkt 7.1.1, er EnergiGruppen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler berettiget til at ophæve Aftalen og
eventuelt kræve erstatning udover Region Midtjyllands betaling af Restgælden.

7.4

Region Midtjyllands ret til at forlange intern ringledning og stikledninger overdraget

7.4.1

Region Midtjylland er berettiget til med 6 måneders varsel til udgangen af et
kalenderår, at forlange den interne ringledning og stikledningerne overdraget
fra EnergiGruppen til Region Midtjylland på følgende vilkår:
i.

DNV-omkostningstillægget ophører.

ii.

Den interne ringledning og stikledningerne overdrages til Region Midtjylland mod Region Midtjyllands betaling af Restværdien som opgjort efter
punkt 7.3.1. Region Midtjylland er herefter ejer af den interne ringledning
og stikledningerne og således ansvarlig for den løbende drift og vedligeholdelse heraf.

iii.

Med virkning fra opsigelsesperiodens udløb ændres Region Midtjyllands
betaling af årlig udgift opgjort i overensstemmelse med EnergiGruppens til
enhver tid gældende takster. Der skal herved tages højde for at Region
Midtjylland er ejer af den interne ringledning og stikledningerne og ansvarlig for den løbende drift og vedligeholdelse heraf. (Pt. vil det betyde,
at der er mulighed for, at den årlige udgift ændres fra en årlig udgift beregnet på grundlag af antal etagekvadratmeter til en årlig udgift beregnet
på grundlag af forventet effekt (mW)).
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7.5

Region Midtjyllands forpligtelser i tilfælde af leveringsforholdets eller den løbende betalings ophør i øvrigt

7.5.1

Såfremt EnergiGruppens leveringsforhold til Region Midtjylland eller aftalen om
løbende betaling, jf. punkt 7.1.1, måtte ophøre af andre årsager end Region
Midtjyllands opsigelse - herunder, men ikke begrænset til, nedlæggelse af
DNV, nedlæggelse af regionerne, overdragelse af DNV til tredjemand mv. –
finder bestemmelserne i punkt 7.4.1 tilsvarende anvendelse.

8.

Fremtidige ændringer af forsyningsledninger

8.1

Parterne er enige om, at forsyningsledninger placeres efter aftale med Region
Midtjylland og i henhold til Region Midtjyllands anvisninger.

8.2

Region Midtjylland betaler de faktiske omkostninger forbundet med eventuel
fremtidig flytning af forsyningsledninger, der måtte blive nødvendige som følge
af, at Region Midtjylland ønsker at udnytte arealer på hospitalsgrunden på en
måde, der ikke er foreneligt med, at der ligger en ledning i arealet. De faktiske
omkostninger opgøres i overensstemmelse med principperne i punkt 4.4.2 4.4.4.

8.3

EnergiMidt udarbejder efter indgåelse af denne aftale ledningsdeklaration i
overensstemmelse med dette punkt 8, der tinglyses på hospitalsgrunden med
Region Midtjylland og EnergiMidt som påtaleberettigede.

9.

Force Majeure

9.1

EnergiGruppen er ansvarsfri, når korrekt opfyldelse af Aftalen er umulig som
følge af ekstraordinære omstændigheder, der opstår uden Partens skyld, og
som Parten ikke er herre over og ikke burde have forudset (herefter benævnt
"Force Majeure"). Force Majeure foreligger fx ved krig, usædvanlige naturbegivenheder, strejke, lockout, sabotage eller terrorisme

9.2

EnergiGruppen er ikke berettiget til betaling for de ydelser, der ikke leveres på
grund af Force Majeure.

9.3

Hver Part afholder egne omkostninger/bærer egne tab som følge af en Force
Majeure begivenhed.
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10.

Omkostninger

10.1

Hver part afholder egne omkostninger til rådgivere mv. i forbindelse med Aftalens udarbejdelse, indgåelse og gennemførelse.

11.

Betingelser

11.1

Fra Region Midtjyllands side er Aftalens punkt 7, hvorefter Region Midtjylland
forpligter sig til at betale DNV-omkostningstillægget, betinget af Regionsrådets
godkendelse.

11.2

Såfremt Regionsrådet ikke godkender Region Midtjyllands betaling af DNVomkostningstillægget, er det mellem Region Midtjylland og EnergiGruppen aftalt, at Forsyningsanlæggets etablering og Region Midtjyllands tilslutning sker
mod betaling af sædvanligt investeringsbidrag, jf. punkt 4.4.1, litra a, og EnergiGruppens faktiske omkostninger ved etablering af den interne ringledning og
stikledninger, jf. punkt 4.4.1, litra b.

11.3

Udover det i punkt 11.1 og 11.2 anførte er Aftalen i sin helhed betinget af
Regionsrådets godkendelse.

11.4

Hvis betingelsen i punkt 11.3 ikke er opfyldt senest den 31. december 2012
bortfalder denne aftale i sin helhed. I dette tilfælde skal parterne ikke havde
noget krav mod hinanden som følge af den manglende opfyldelse af betingelsen.

11.5

Fra EnergiGruppens side er Aftalen i sin helhed betinget af, at der indgås særskilt aftale om EnergiGruppens levering af fjernvarme.

11.6

Hvis betingelsen i punkt 11.5 ikke er opfyldt senest den 31. december 2012
bortfalder denne aftale i sin helhed. I dette tilfælde skal parterne ikke havde
noget krav mod hinanden som følge af den manglende opfyldelse af betingelsen.

12.

Tvister

12.1

Enhver tvist, som måtte opstå mellem parterne i anledning af Aftalens indgåelse eller fortolkning, afgøres i mangel af mindelig ordning ved de almindelige
domstole.
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13.

Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag

1
2
3
4
5
6
7

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering
Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering
Grænseflader fjernvarmeforsyningen - EnergiMidt / DNV / Curivita
Hovedtidsplanen for etablering af Fjernvarmeforsyningen
EnergiGruppens projektforslag af 29. oktober 2012Foreløbigt budgetoverslag
Afdrag og forrentningsplan

*****

Aarhus, den

/

2012

f. Region Midtjylland:

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

Aarhus, den

/

2012

f. EnergiGruppen Net A/S

____________________
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ENERGIGRUPPEN JYLLAND VARME A/S
SIDE NR. 2
almindelige leveringsbestemmelser

ALM INDELIGE BESTEM M ELSER FOR FJERNVARM ELEVERING

§1.

Gyldighedsom råde og definitioner m .v.

1.1

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet
mellem ENERGIGRUPPEN JYLLAND VARME A/S, og ejeren af ejendomme, der efter eget
ønske eller ved tilslutningspligt er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, samt for lejere, hvor
der i henhold til afsnit 1.2 er aftalt et direkte kundeforhold.

Efterfølgende benævnes ENERGIGRUPPEN JYLLAND VARME A/S som VÆRKET og ejeren
samt lejere med et direkte kundeforhold som FORBRUGEREN.

1.2

Hvor det er teknisk gennemførligt, dvs. hvor der til den enkelte FORBRUGER forefindes et
selvstændigt stik med mulighed for aflukning samt en selvstændig varmemåler, der ejes
af VÆRKET, skal betaling for varme - på ejerens anmodning - ske i et direkte kundeforhold mellem VÆRKET og FORBRUGEREN, uanset om FORBRUGEREN er ejer, andelsbolighaver eller lejer.

Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighavers løbende betalinger kan ikke pålægges
ejendommens ejer.

Øvrige leveringsforhold mellem en ejer og dennes lejere er normalt VÆRKET uvedkommende.

1.3

Det retslige forhold mellem VÆRKET og FORBRUGEREN er foruden gennem "Almindelige
bestemmelser for fjernvarmelevering" fastlagt gennem ”Vedtægter”, ”Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering”, ”Prisblad” og ”Aftale om fjernvarmelevering”.

1.4

I

forbindelse

med

ejer-/lejerskifte

fremsender

VÆRKET

et

”Velkomstbrev”

til

FORBRUGEREN, med oplysning om FORBRUGERENs indtræden i aftaleforholdet.
ENERGIGRUPPEN JYLLAND VARME A/S

SIDE NR. 3
almindelige leveringsbestemmelser

§2.

Etablering/æ ndring af fjernvarm eforsyning

2.1

Såfremt andet ikke er fastsat i den kommunale varmeplanlægning, og såfremt tekniske
og økonomiske hensyn ikke er til hinder herfor, kan der etableres fjernvarmeforsyning.

VÆRKET afgør i de enkelte tilfælde, om tilslutning kan finde sted.

2.2

Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til
VÆRKET af ejeren af ejendommen. I områder med tilslutningspligt giver kommunen pålæg om, hvornår tilslutning senest skal finde sted.

2.3

Ejeren stiller den fornødne plads til rådighed til brug for etablering af hovedhaner og
hovedmålerarrangement m.v. Der må sikres VÆRKET let adgang til måleraflæsning og
vedligeholdelse, jf. afsnit 5.1.

2.4

Hvis det er nødvendigt at ændre interne ledninger m.v. på ejendommens område, for at
fjernvarmestikledningen kan etableres, skal dette ske på ejerens foranledning, og omkostningerne hertil påhviler ejeren.

2.5

VÆRKET er efter nærmere aftale berettiget til at føre fjernvarmeledninger gennem ejendommens grund, kælder m.v. til forsyning af ejendommen samt til eventuel forsyning af
andre ejendomme, for så vidt der derved ikke skabes væsentlige hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse.

VÆRKET etablerer og vedligeholder dette ledningsnet. VÆRKET er ansvarlig for skader,
der sker som følge af dette ledningsnets etablering, drift og vedligeholdelse, hvorfor
VÆRKET til enhver tid skal have adgang til at foretage de nødvendige eftersyn og reparationer.

ENERGIGRUPPEN JYLLAND VARME A/S

SIDE NR. 4
almindelige leveringsbestemmelser

Er der tale om væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan VÆRKET anvende ekspropriationsreglerne
i varmeforsyningsloven.
Tilslutningsbidrag
2.6

Ejeren betaler tilslutningsbidrag, jf. VÆRKETS prisblad, for at blive tilsluttet varmeforsyningen.

Inversteringsbidrag
2.7

Beregning af investeringsbidragets størrelse foretages af VÆRKET. På VÆRKETs foranledning skal ejeren meddele de nødvendige oplysninger til brug for beregning af bidrag.

2.8

Såfremt der i ejendommen ønskes foretaget ændringer, som har indflydelse på beregning
af investeringsbidraget, har ejeren pligt til - inden ændringen - skriftligt at meddele dette til VÆRKET. I sådanne tilfælde kan VÆRKET opkræve supplerende investeringsbidrag.
VÆRKET forbeholder sig ret til at foretage kontrolopmåling.

Byggemodningsbidrag
2.9

VÆRKETs bestyrelse/ledelse kan beslutte, at der skal opkræves byggemodningsbidrag i
forbindelse med nye udstykningsområder. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger
af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, men kan maksimalt
udgøre VÆRKETs faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet. Evt. opkrævning af byggemodningsbidrag vil fremgå af VÆRKETs takstblad og
skal betales inden etablering af hovedledningen.

Stikledning/stikledningsbidrag
2.10

Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens
hovedhaner, benævnes i det følgende som "stikledningen".

Ejerens betaling for etablering af stikledningen fremgår af VÆRKETs takstblad. Den faste
del af betalingen for stikledningen indgår i investeringsbidraget, mens den variable del
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betales ud fra den fysiske længde af stikledningen målt i tracéet fra ejendommens skel til
ejendommens hovedhaner. VÆRKET fastsætter stikledningens placering efter aftale med
ejeren, under hensyntagen til tekniske forhold.

2.11

Stikledningen afsluttes normalt inden for ejendommens ydermur med hovedhaner i ejendommens varmerum eller et andet let tilgængeligt rum.

Stikledningen inkl. hovedhaner etableres, ejes og vedligeholdes af VÆRKET.

2.12

VÆRKET kan etablere fælles stikledning til flere ejendomme med selvstændige varmemålere, hvis VÆRKET finder det hensigtsmæssigt.

2.13

Det er ikke tilladt FORBRUGEREN at bygge oven på stikledningen eller at ændre terræn
over/omkring stikledningen i væsentligt omfang. Må FORBRUGEREN nødvendigvis foretage tilbygning over stikledningen, overgår stikledningen til husets interne installation, og
der etableres hovedhaner og måler i skab ved den nye tilbygning for FORBRUGERENs
regning.

Det er FORBRUGERENs ansvar, at stikledning og installation til enhver tid efter etableringen opfylder de almindelige- og tekniske leveringsbestemmelser for VÆRKET.
Giver forhold hos kunden anledning til flytning af stikledningen, foretages disse arbejder
af EGJ for kundens regning. I særlige tilfælde, når en almindelig renovering gør det nødvendigt, kan EGJ afholde udgifterne.

2.14

Hvis en stikledning ved forøget varmebehov bliver for lille, omlægges den af VÆRKET
efter nærmere aftale med FORBRUGEREN. De faktiske udgifter hertil betales af
FORBRUGEREN.

2.15

VÆRKET har til enhver tid ret til at reparere eller udskifte ledningsnet på en FORBRUGERs
ejendom.
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Efter udførte anlægs- og reparationsarbejder foretager VÆRKET retablering i henhold til
"Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering”.

Ejerskifte/lejerskifte
2.16

Ejerskifte skal meddeles VÆRKET. I forbindelse med ejerskiftet skal hovedmåleren aflæses med henblik på udarbejdelse af opgørelse. Anmodning herom skal meddeles
VÆRKET senest 8 dage før ejerskifte. Såfremt VÆRKET i stedet anvender selvaflæsning,
skal selvaflæsningskortet, underskrevet af såvel hidtidig som ny ejer, fremsendes til
VÆRKET.

Den hidtidige ejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter
måler, indtil ejerforholdet ophører eller overgår til den nye ejer, jf. afsnit 6.9. Den hidtidige ejer skal drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i den hidtidige ejers forpligtelser over for VÆRKET. VÆRKET fremsender et ”Velkomstbrev” til den nye ejer.

Hvor der er etableret et direkte kundeforhold, jf. afsnit 1.1 og 1.2, skal lejerskifte meddeles VÆRKET. I forbindelse med lejerskifte skal måleren aflæses med henblik på udarbejdelse af opgørelse. Anmodning herom skal meddeles VÆRKET senest 8 dage før aflæsning ønskes foretaget. Såfremt VÆRKET i stedet anvender selvaflæsning, skal selvaflæsningskortet fremsendes til VÆRKET.

Den hidtidige lejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter
måler i henhold til VÆRKETs opgørelse, indtil slutaflæsning er foretaget i forbindelse
med fraflytningen. VÆRKET fremsender et ”Velkomstbrev” til den nye lejer.

Såfremt VÆRKET ikke modtager meddelelse om ny lejer, er ejeren forpligtet til at betale
såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil VÆRKET har modtaget meddelelse om ny lejer. Ejeren modtager skriftlig underretning herom af VÆRKET.
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Eventuelt gebyr for flytteopgørelse fremgår af VÆRKETs til enhver tid gældende takstblad. Se endvidere afsnit 6.12.

2.17

Gældende leveringsbestemmelser, takstblad samt eventuel aflæsningsbog kan rekvireres
på VÆRKET.

Udtrædelsesvilkår
2.18

Udtrædelse af VÆRKET kan finde sted med 12 måneders skriftlig varsel af ejeren til et
regnskabsårs udløb.
Forbrugere tilsluttet efter 1. januar 2010 kan træde ud med en måneds varsel, når de har
været tilsluttet i fem måneder.
Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders
beslutninger.

2.19

På udtrædelsestidspunktet er der pligt til at betale:

a.

Udgifter i henhold til årsopgørelse.

b.

Skyldige udgifter.

c.

Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved hoved/fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende VÆRKET.

d.

VÆRKETs omkostninger ved eventuel fjernelse af de af VÆRKET tilhørende ledninger på ejendommen i det omfang sådanne ledninger alene vedrører FORBRUGERENs
varmeforsyning. Ikke fjernede afbrudte stikledninger kan kræves tinglyst på ejendommen for ejers regning.

2.20

Hvis leveringsforholdet ophører, har VÆRKET efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette.
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Såfremt ledningernes forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan VÆRKET anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven.

§3.

Drift og vedligeholdelse af anlæ g

3.1

Varmen leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand) med en temperatur, der af
VÆRKET kan reguleres såvel efter årstiderne som indenfor døgnet, jf. "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering.

3.2

Fjernvarmevandet må kun benyttes til cirkulering i ejendommens varmeinstallation.
FORBRUGEREN er ansvarlig for, at der ikke sker aftapning eller spild af fjernvarmevand
fra anlægget.

3.3

Ejendommens varmeinstallation (varmeanlæg og vandvarmer respektive varmeveksler)
skal dimensioneres, styres, reguleres og overvåges således, at fjernvarmevandet afkøles i
henhold til "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering", hvor sådanne forefindes,
og/eller i henhold til de af VÆRKET fastsatte krav.

3.4

FORBRUGEREN er ansvarlig for, at ejendommens varmeinstallation holdes i forsvarlig
stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering. Såfremt FORBRUGEREN udviser uagtsomhed ved vedligeholdelse eller pasning af anlægget, således at der derved påføres
VÆRKET tab eller ulemper, og FORBRUGEREN ikke efter henstilling retter de påtalte forhold, er VÆRKET berettiget til at bringe forholdene i orden for FORBRUGERENs regning,
og tillige, hvis sikkerhedsmæssige grunde taler herfor, at afbryde fjernvarmeforsyningen,
indtil forholdene er bragt i orden.

3.5

Til enhver udførelse af arbejder på ejendommens varmeinstallation skal anvendes firmaer
med autorisation som VVS-installatør eller fjernvarmeinstallatør, særligt autoriseret af
VÆRKET. Sidstnævnte autorisation kan til enhver tid tilbagekaldes af VÆRKET.
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3.6

VÆRKET har pligt til at søge opretholdt regelmæssig forsyning med fjernvarme til rumopvarmning og fremstilling af varmt brugsvand. VÆRKET forbeholder sig ret til, så vidt
muligt med forudgående varsel, at standse forsyningen ved udførelse af nytilslutninger,
ledningsændringer og reparationer. Større ledningsarbejder vil så vidt muligt blive udført
uden for den egentlige fyringssæson.

Kortvarige, nødvendige afbrydelser i forbindelse med havari kan foretages uden varsel.

I tilfælde af varmeafbrydelse og andre tilfælde af ikke kontraktmæssig levering i forbrugerkøb gælder købelovens og aftalelovens regler, og VÆRKET er ansvarlig efter dansk
rets almindelige erstatningsregler. Over for erhvervsdrivende er VÆRKET ikke ansvarlig
for driftstab, ej heller for avancetab eller andet indirekte tab, med mindre der foreligger
forsæt eller grov uagtsomhed fra VÆRKETs side. Erhvervsdrivende opfordres derfor til at
tegne driftstabsforsikring.

3.7

VÆRKET påtager sig intet ansvar for følgevirkninger af svigtende levering, opstået ved
naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter, eller andre forhold, som er uden for VÆRKETs kontrol.

VÆRKET fritages i disse situationer for leveringsforpligtelsen.

3.8

VÆRKETs personale er i rimeligt omfang til rådighed for FORBRUGEREN med information
om fjernvarmeanlæggets etablering, drift og betjening samt påvisning af eventuelle fejl.

3.9

VÆRKETs personale skal, så længe ejendommen er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, mod
behørig legitimation, til enhver tid have adgang til alle dele af ejendommens varmeanlæg
for eftersyn, trykprøvning, aflæsning samt afbrydelse.
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3.10

FORBRUGEREN er, såfremt det skyldes fejl eller forsømmelser fra hans side, ansvarlig for
beskadigelse af VÆRKETs ejendom.

3.11

VÆRKET er til enhver tid berettiget til at ændre leveringskonditioner, f.eks. ændring af
tryk og temperatur, som myndighederne foreskriver eller anbefaler.

Leveringsændringer skal meddeles både til lejere med direkte kundeforhold og til ejer
med et passende varsel, jf. afsnit 8.3.

Såfremt de ovenfor nævnte ændringer vil kræve forandring af installationer tilhørende
ejeren, påhviler udgifterne hertil denne.

Påføres ejendommen herved urimelige forsyningsforhold eller udgifter, skal ejeren være
berettiget til at udtræde af VÆRKET, uden at der derved skal betales udtrædelsesgodtgørelse eller afbrydelsesomkostninger.

§4.

Tariffer

4.1

VÆRKET udarbejder tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om
kostægte tariffastsættelse, og tarifferne vil til enhver tid fremgå af VÆRKETs takstblad.

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

4.2

FORBRUGEREN er forpligtet til at meddele VÆRKET enhver ændring, der har indflydelse
på afregningen.

4.3

VÆRKET er forpligtet til at oplyse såvel ejer som lejer med direkte kundeforhold om tariffer og om ændringer af disse.
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§5.

M åling af fjernvarm eforbrug, herunder anvendelse af fjernaflæ sning

5.1

VÆRKET leverer det for afregning, mellem FORBRUGER og VÆRK, nødvendige måleudstyr
og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering.

5.2

Hovedmålere ejes og vedligeholdes af VÆRKET. Hovedmålere udskiftes efter nærmere, af
VÆRKET, fastsatte regler.

VÆRKET er i øvrigt berettiget til at udskifte hovedmålere, når det findes påkrævet.

5.3

Uden VÆRKETs godkendelse må hovedmålere ikke flyttes. De ved hovedmålere og hovedhaner anbragte plomber må kun brydes af VÆRKETs personale eller af VÆRKETs dertil
bemyndigede personer.

5.4

Såfremt en FORBRUGER opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette VÆRKET uvedkommende.

5.5

Med henblik på afregningen af fjernvarmeforbruget foretages periodiske aflæsninger af
hovedmålere. VÆRKETs personale skal have uhindret adgang til hovedmålere, jf. afsnit
3.9.

VÆRKET anvender, hvor dette er muligt, fjernaflæsning af måleren.

5.6

På VÆRKETs anmodning skal FORBRUGEREN foretage aflæsning af hovedmålere og indsende aflæsningskort inden for et af VÆRKET fastsat tidsrum.

Ved installationer, hvor måleren er fjernaflæst, foretager VÆRKET selv aflæsning.
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5.7

Modtager VÆRKET ikke en FORBRUGERs aflæsningskort, eller kan aflæsning ikke opnås
ved VÆRKETs henvendelse, kan der udstedes regning baseret på et af VÆRKET beregnet
forbrug i overensstemmelse med gældende regler herom.

5.8

VÆRKET er berettiget til at opkræve betaling for måleraflæsninger, som rekvireres af
FORBRUGEREN, med mindre disse udgifter i henhold til afsnit 5.11 skal afholdes af
VÆRKET.

5.9

Såfremt der konstateres fejl ved målingen eller klar uoverensstemmelse mellem det af
hovedmåleren registrerede og det sandsynlige forbrug, kontrolleres måleren for eventuelle fejl, og forbruget fastsættes efter de til enhver tid gældende regler for beregnet forbrug, og betalingen reguleres i overensstemmelse hermed. Såfremt FORBRUGEREN kan
dokumentere, at forbruget har været atypisk i afregningsperioden, tages der hensyn til
dette i fastsættelsen af forbruget.

5.10

VÆRKET er til enhver tid berettiget til, for egen regning, at udføre målerafprøvning, ligesom FORBRUGEREN ved skriftlig henvendelse og mod betaling til VÆRKET kan forlange at
få hovedmåleren afprøvet, jf. afsnit 5.11.

5.11

Hovedmålere anses for at vise rigtigt, når disse ved afprøvning inden for deres måleområde har en maksimal afvigelse, som ikke overskrider de i "Tekniske bestemmelser for
fjernvarmelevering" fastsatte maksimalt tilladelige afvigelser for målere og/eller i henhold til de af VÆRKET fastsatte afvigelser.

Hvis afvigelsen overskrider disse grænser, afholdes udgiften til såvel måleraflæsning som
målerafprøvning af VÆRKET, og afregning med FORBRUGEREN reguleres, jf. Dansk Fjernvarmes vejledning om Beregning af fjernvarmeforbrug.
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5.12

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

5.13

Ved installationer med fjernaflæsning kan der foretages hyppige/løbende aflæsninger,
uden efterfølgende afregning, udelukkende for afklaring af forhold vedrørende VÆRKETs
drift og/eller ledningsnet (varmetab, temperatursvingninger, svingende belastning, løbsk
måler) samt forhold, der alene er nødvendige for den daglige drift og forbrugerservice.

§6.

Betaling m .v.

6.1

Der er betalingspligt for enhver form for fjernvarmelevering.

VÆRKET kan udskrive et antal acontoregninger. Antallet af acontoregninger fastsættes af
VÆRKET. Hvis forbruget ændrer sig i forhold til acontofastsættelsen, kan VÆRKET vedtage at ændre de efterfølgende acontoregninger.

VÆRKET kan endvidere regulere acontoregninger i takt med omkostningsændringer.

6.2

Endelig afregning af forbruget finder sted senest 4 måneder efter årsaflæsningen, og
senest 4 måneder efter fraflytning fra ejendommen/lejemålet.

6.3

Der er betalingspligt for al fjernvarmelevering. Hvis der konstateres et unormalt forbrug
forårsaget af en defekt varmeinstallation og/eller fejlbetjening af varmeinstallationen,
defekt måler, målerstop etc., og dette ikke kan henføres til misbrug eller manglende
vedligeholdelse, foretages beregning af forbruget, jf. Dansk Fjernvarmes til enhver tid
gældende vejledning om Beregning af fjernvarmeforbrug. VÆRKET er berettiget til at
kræve betaling for sine meromkostninger til drift og administration som følge af et eventuelt merforbrug.
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6.4

Regninger vedrørende varmeforsyning skal betales til den på regningerne anførte betalingsdato. Sker betaling ikke rettidigt, er FORBRUGEREN forpligtet til at betale rykkergebyr, jf. VÆRKETs takstblad samt renter, jf. den til enhver tid gældende rentelov.

Gebyret, der dækker VÆRKETs omkostninger som følge af restancen, skal sammen med
eventuelle renter fremgå af regningen. Se endvidere afsnit 6.12 om Gebyrer.

6.5

I tilfælde af at indehaveren/ejer tages under rekonstruktion eller konkurs gælder reglerne i konkurslovens kapitel 2b (Rekonstruktion) og kapitel 7 (Konkurs). Ved

ejerskifte

hæfter den hidtidige ejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil leveringsforholdet ophører eller overgår til ny ejer efter meddelelse om
ejerskifte, jf. afsnit 2.16.

Er betaling af det skyldige beløb ikke sket inden for den anførte betalingsfrist, fremsender VÆRKET et rykkerbrev, hvoraf det fremgår:
-

at betalingsfristen er overskredet, og at der derfor over næste regning vil blive op
krævet rykkergebyr og renter,

-

at såfremt regningsbeløbet ikke er indbetalt senest 10 dage efter rykkerbrevets betalingsdato, vil sagen overgå til inkasso, og FORBRUGEREN vil være forpligtet til at
betale et inkassogebyr, hvis størrelse fastsættes af VÆRKET,

-

at FORBRUGEREN ved henvendelse til VÆRKET i almindelighed vil kunne træffe aftale
om en betalingsordning, der normalt vil forudsætte, at restancen afvikles over højst
3 måneder, og at FORBRUGEREN, sideløbende med afdragene, betaler eventuelle nye
forfaldne regninger rettidigt.

6.6

Hvis FORBRUGEREN ikke inden for den i rykkerbrevet anførte frist, har betalt det skyldige
beløb eller truffet aftale med VÆRKET om en betalingsordning, eller hvis en således truffet aftale er misligholdt, fremsender VÆRKET en inkassomeddelelse, hvoraf det fremgår,
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-

at den forlængede betalingsfrist er overskredet, og at der derfor vil blive opkrævet
det varslede inkassogebyr, samt

-

at restancen herefter overgår til inkasso, hvilket indebærer, at forsyningen vil blive
afbrudt, med mindre restancen betales forinden, eller der stilles sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug, ved bankgaranti, kautionsforsikring, depositum eller anden tilfredsstillende garanti, f.eks. garanti fra den sociale forvaltning, eller

-

at der træffes aftale om en betalingsordning, hvilket dog ikke kan indrømmes, hvis
inkassomeddelelsen er foranlediget af misligholdelse af en tidligere aftalt betalingsordning.

-

Omkostningerne i forbindelse med betalingsordning, inkassobesøg, afbrydelse og
retablering af forsyning vil blive pålignet FORBRUGEREN.

-

Såfremt der er etableret et direkte kundeforhold med en lejer, bør ejeren samtidig
informeres om, at forsyningen kan blive afbrudt.

6.7

Opfylder FORBRUGEREN ikke de i afsnit 6.6 anførte betingelser, er VÆRKET berettiget til
ved inkassobesøg hos FORBRUGEREN at afbryde forsyningen, såfremt der ved inkassobesøget ikke opnås betaling af restancen eller stilles sikkerhed for fremtidige leverancer.

6.8

Forsyningen genoptages, når
-

restancen med påløbne gebyrer, omkostninger vedrørende afbrydelsen og genoplukningen, samt eventuelle renter og omkostninger ved restancens inddrivelse er
betalt, eller

-

der er stillet sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug (jf. afsnit 6.6), eller

-

der indgås en betalingsordning, hvilket dog kun kan indrømmes, hvis afbrydelsen
ikke er sket som følge af misligholdelse af en tidligere indgået betalingsordning.

6.9

Ved ejerskifte hæfter den hidtidige ejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse
med varmeleveringen, indtil ejerforholdet ophører, jf. afsnit 2.16.
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Ved lejerskifte, hvor der er etableret et direkte kundeforhold, hæfter den hidtidige lejer,
respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil det tidspunkt, hvor lejeren har meddelt VÆRKET, at kundeforholdet ophører, jf. afsnit 2.16.

Depositum/anden sikkerhedsstillelse
6.10

VÆRKET kan stille krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde,
hvor der er nærliggende risiko for, at VÆRKET uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til FORBRUGEREN.

Der vil altid ske en individuel bedømmelse af FORBRUGERENs forhold, inden der stilles
krav om depositum eller anden sikkerhedsstillelse. Og der kan kun stilles krav om depositum, såfremt FORBRUGEREN, umiddelbart inden kravet stilles, har haft et uregelmæssigt
betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne.

Renter
6.11

Hvis VÆRKET ikke modtager sit tilgodehavende hos en FORBRUGER rettidigt, opkræves
morarenter af restancebeløbet efter den til enhver tid gældende rentelov. I renteloven er
fastsat nærmere regler for rentetilskrivning i forbindelse med restancer.

6.12

Standardgebyrer på el-, gas- og varmeområdet

VÆRKET anvender følgende standardgebyrer:
•

Rykkerskrivelse *)

•

Inkassomeddelelse *)

•

Lukkebesøg *)

•

Genoplukning inden for normal åbningstid

•

Betalingsordning *)

•

Fogedforretning, udkørende

•

Selvaflæsningskort, rykker

•

Aflæsningsbesøg
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•

Flytteopgørelse ved selvaflæsning

•

Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg

•

Nedtagning af måler

•

Genetablering af måler

•

Ekstraordinær måleraflæsning med regning

•

Udskrift af regningskopi

•

Målerundersøgelse på stedet

•

Udbringning af måler.

*) Momsfrie gebyrer

Gebyrernes størrelse fremgår af VÆRKETs til enhver tid gældende takstblad.

§7.

Tilsyns – og klagem yndighed m .v.

For god ordens skyld skal nævnes, at Tilsyns- og klagemyndigheden på energiområdet
er:
Energitilsynet
Nyropsgade 30
1780 København V
Tlf.: 7226 8070
www.energitilsynet.dk
et@dera.dk
Energitilsynet varetager tilsyns- og klagefunktionen på energiområdet efter energiforsyningslovene, hvilket vil sige kontrol med priser og generelle leveringsbestemmelser.

Energiklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K
Tlf.: 3395 5785
ENERGIGRUPPEN JYLLAND VARME A/S
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www.ekn.dk
ekn@ekn.dk
Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager.
Energiklagenævnets afgørelser er endelige administrative afgørelser.

Forbrugerklager kan rettes til:
Ankenævnet på Energiområdet
Nyropsgade 30
1780 København V
Tlf.: 7226 8200
www.energianke.dk
post@energianke.dk
Ankenævnet på Energiområdet varetager de konkrete civilretlige forbrugerklager, som
eksempelvis klager over målere, restanceinddrivelse, flytteafregning, ejerskifte m.v.

§8.

Ikrafttræden og ændring af bestem m elserne

8.1

Nærværende ”Almindelige leveringsbestemmelser” er godkendt af bestyrelsen for EnergiGruppen Jylland Varme A/S den 28. marts 2012 og anmeldt til Energitilsynet.

8.2

VÆRKET er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelserne.

8.3

Ændringer
Meddelelse om ændringer af ”Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering”, ”Tekniske leveringsbestemmelser” sker ved direkte henvendelse til ejer/lejer. Meddelelse herom
gives pr. brev eller via betalingsservice-meddelelsen.

Aktuel information om VÆRKETs til enhver tid gældende ”Almindelige bestemmelser for
fjernvarmelevering”, ”Tekniske leveringsbestemmelser” og ”Takstblad” m.v. kan ses på
VÆRKETs hjemmeside på adressen www.EnergiMidt.dk eller fås ved henvendelse til
VÆRKET.
ENERGIGRUPPEN JYLLAND VARME A/S
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1

INDLEDNING
Formålet med dette notat er at specificere tilslutningseffekter og grænseflader,
projekteringsmæssigt og udførelsesmæssigt mellem EnergiMidt, DNV, Curavita og
senere de udførende entreprenører.
I dispositionsfasen behandles alene de projekteringsmæssige grænseflader hvorimod de udførelsesmæssige kun behandles summarisk.

2

BYGGEGRUND
Curavita har udarbejdet projekt for byggemodning som i hovedtræk omfatter følgende delarbejder:
•
•
•
•
•

•

Muldafrømning og jordflytning (del af blivende forhold)
Afvandingssystemer (del af blivende forhold)
Overordnede byggepladsveje m. belysning
P-pladser med belysning (del af blivende forhold)
Vand og strøm frem til
o Skure
o Materialepladser
o Velfærdsfaciliteter
Fælles ledningstrace i jord for alle forsyninger
Side 1 af 6
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3

FREMMEDE FORSYNINGER
Der er ikke oplysninger om eksisterende fjernvarmeledninger på grunden.

4

FORSYNINGSPRINCIP
Fjernvarmeforsyning skal etableres som en ringledning på hospitalets grund, med
stikledninger til bygningen som angivet på vedlagte skitse. Ledninger udføres som
Tvinrør.
Stikledningerne skal kunne dække 100 % af behovet angivet under punkt 6 ved et
temperatursæt på 70/30.
Redundans til stikledninger sikres ved at de kan forsynes fra begge sider fra ringledningen. Der er ikke krav om redundans på stikledningerne.
DNV-Gødstrup forsynes med fjernvarme fra EnergiMidts transmissionsledninger/
fjernvarmecentral beliggende på Holstebrovej.
Fjernvarmecentralen beliggende på Holstebrovej er backup station for DNV i tilfælde af udfald på Herningværket. Der etableres en vekslerstation i DNV-Gødstrups
forsyningsby til veksling mellem EnergiMidts transmissionsledning og intern distribution. I tilfælde af rørskade på transmissionsledningen etableres der mulighed for
tilkobling af mobil oliecentral ved hovedveksleren.

5

LEDNINGER I JORD
EnergiMidt projekterer ringledning inkl. trace fra eksisterende installationer i terræn frem til byggegrunden, samt interne stikledninger på byggegrunden frem til
indføring gennem kælderydervægge og afsluttet i målerarrangementer i teknikrum.
Placering af teknikrum i bygningen for de enkelte stikledninger er skitseret nedenfor.
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6

EFFEKTOPLYSNINGER

Effekter – Somatik + Psykiatri inkl. fremtidige udvidelser:
Stik
1

Areal
15.200 m²

Effekt
752 kW

2

10.470 m²

518 kW

3
4

13.370 m²
33.460 m²

633 kW
1.673 kW

5

16.620 m²

817 kW

6
7
8
9
10
Samlet:

14.920 m²
5.630 m²
26.970 m²
8.000 m²
5.380 m²
150.000 m²

726 kW
323 kW
1.351 kW
400 kW
269 kW
7.463 kW

Klynger (på etage)
Laboratorie(st.)- Akut(1.)- Intensiv(2.)
Thorax(4.-5.)-Fællesfunktioner(6.-7.)
Teknik/Service(kld.)- Laboratorie(st.)- Akut(1.)
Intensiv(2.)- Thorax(4.-7.)
Familie(st-2)- Billeddiagnostik(1.)- Akut(2.)
Fællesfunktioner(st.)- Billeddiagnostik(1.)
Intensiv(2.)- Teknik(3.)- Etape 4(st.-1.)
Thorax(st.-2+4.-7.)- Billeddiagnostik(1.)
Intensiv(2.)- Abdominal(2.)
Abdominal(st.-2.+4.-6.)- Thorax(st.-2.)
Teknik(kld.)- Service(kld.-st.)
Teknik/Service(kld.)- Etape 3(st.-5.)
Etape 2(st.-1.)
Etape 2(st.)
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Forudsætninger.
Tal fra ledningsejermøde 4:
Varmeeffekter til DVN-Gødstrup – ringledning
Transmissionstab:
10W/m² (LE2015)
Ventilation:
20W/m²
Varmt brugsvand:
5W/m² (dimensionsgivende effekt til VVX vil være
25-35W/m² pr. stikledning)
I alt:

35W/m²

I alt for Somatikken, etape 1+3 (115.000m²): 4.025kW.
I alt for Somatikken og Psykiatri, etape 1+2+3 (130.000m²): 4.550kW.
I alt for Somatikken, samt mulig fremtidig udvidelse (150.000m²): 5.250kW.
Samtidighedsfaktor er indarbejdet i ovennævnte tal.

Det vil være et højere tal end de 35W pr m² stikledninger skal dimensioneres for, da
max. Effektbehov til VVX for varmt brugsvand vil ligge på ca. 30W/m² ved en vekslerløsning.
Varmeeffekter til DVN-Gødstrup – Stikledninger
Transmissionstab:
0W/m² (LE2015)
Ventilation:
20W/m²
Varmt brugsvand:
30W/m²
I alt:

7

50W/m²

MYNDIGHEDER
EnergiMidt varetager al myndighedsbehandling hørende til alle anlægsdele der leveres af EnergiMidt inkl. indhentning af bygge-og ibrugtagningstilladelser og evt.
nødvendig ekspropriationer / deklarationer i forbindelse med etablering af ledninger i jord udenfor DNV’s matrikel.
EnergiMidt sørger for løbende orientering af DNV-PS / Curavita om myndighedsbehandling.

8

PROJEKTSTYRING
EnergiMidt varetager projektstyring med projektledelse af alle anlægsdele hørende
til EnergiMidt leverance.
DNV varetager overordnet projektledelse og kordinerer ledningers placering i det
fælles ledningstracé.
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Curavita koordinerer ledningstraceets placering med anlægsarbejder, bygninger
mv., samt deltager med krav til placering af fjernvarmeledninger, herunder respektafstande og ledningsdybder.

9

BYGGESTYRING
EnergiMidt varetager byggestyring med byggeledelse og sikkerhedsledelse hørende
til alle anlægsdele der leveres af EnergiMidt.
DNV’ s byggeledelse varetager overordnet byggeledelse for koordinering.

10

OPFØLGNING
EnergiMidt varetager løbende opfølgning af egne og underleverandørers projektafvikling.
EnergiMidt varetager projektkontrol og gennemgang af egne og underleverandørers projekter.
EnergiMidt udfører tilsyn med egne og underleverandørers arbejder.
EnergiMidt varetager eftersyn og opfølgning i forbindelse med aflevering, 1 års og 5
års gennemgang.
EnergiMidt er certificeret efter DS 9001:2008 og de leverede ydelser vil blive udført
efter EnergiMidt´s kvaIitetssikringssystem.
Byggeledelsen forbeholder sig ret til at udføre projektgennemgang og tilsyn samt at
deltage i afprøvninger og tests.
EnergiMidt sørger for advisering af i god tid om forestående aktiviteter jf. ovenstående.

11

TIDSPLAN
Curavita har udarbejdet hovedtidsplan for aktiviteter i terræn.
Der henvises til:
• Udbudstidsplan, Byggemodning inkl. bilag
Mere detaljeret tidsplan udarbejdes af byggeledelsen med input fra entreprenører
og EnergiMidt.
Tidsplan må ikke revideres uden aftale med byggeledelsen.
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12

ØKONOMI
EnergiMidt´s Projektforslag skal indeholde økonomi til ringledning for det fuldt udbyggede hospital på 150.000 m2 med en samlede tilslutningseffekt på 5.250kW jf.
punkt 6, samt etablering af stikledninger 1-10, men kun forsyning af etape 1+3 med
et samlet areal på 115.000 m2 (stikledninger 1-8) - dvs. ekskl. PSYK og CFU.
Dog skal EnergiMidt´s projekt omkostninger være indeholdt i aftale om etablering
af hovedforsyning inkl. omkostninger til byggetilladelser, ekspropriationer, deklarationer mv.
Projekt og økonomi vedr. forsyning af PSYK og CFU skal afholdes under fremtidige
projekter.

13

ORGANISATION
EnergiMidt indgår i projekt organisation som skitseret herunder.

Side 6 af 6
m:\6306\6306-001\05 analyse\05-02 vvs\05-02-05 notater\dnv-c-df-0x-not-fjv-grænseflader fjernvarmeforsyning-0011.docx

NOTAT
Projekt
Kunde
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Dato

EM - Fjernvarme, DNV Gødstrup
EnergiMidt
1
2012-10-29

Til
Fra
Kopi til

DNV, Jørgen Baadsgaard og Jørgen Risom - EnergiMidt
Rambøll, Christian Engstrøm Jensen

1.

Omfang af fjernvarmeprojektet for ringledningen
Projektet starter på sekundærside af vekslerne på vekslerstationen,
og afslutter ved målerarrangermentet i teknikrummene umiddelbart på indersiden af kældervæggen i terrænniveau.
Dvs. projektet indeholder følgende:

Pumper, rør og øvrige komponenter samt styring på vekslerstationen.

Etablering af ringledning og stikledninger.

Etablering af stikledningsindføringer afsluttende med hovedhaner. Evt. intern bimåler for varme og pumpe/blandearrangement er ikke inkluderet.

2.

Overslag for ringledning

2.1

Grundlag og forudsætning for overslag
I følgende afsnit er delarbejder, leverancer m.m. oplistet, som er
inkluderet i overslaget.
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Projektering af fjernvarmeprojektet, herunder:
o Dimensionering af fjernvarmerør
o Projektering af pumper, komponenter og rørføring
på sekundærside af veksleren på vekslerstationen.
o Projektering af elinstallationer og styringer på
pumpestationen.
o Projektering af rørarbejder og rørleverance for ringledning samt stikledninger
o Projektering af ventilbrønde.
Sikkerhedsledelse for den enkelte entreprenør, dvs. ingen
sikkerhedskoordinering mellem entreprenører. Alt arbejdet
vil kunne blive udført under en hovedentreprise, da det forudsættes, at alt jord og anlægsarbejde udføres af DNVs entreprenører.

Dato 2012-10-29

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
T +45 5161 1000
F +45 5161 1001
www.ramboll.com/energy

Ref. 12495046
Doc-ID 58780-16
Doc-Name EM-DNV-32-008Forudsætningsnotat Ringledning
med JRI kommentarer
Version 1

Udarbejdet af
Kontrolleret af
Godkendt af

ALC
CEJ
CEJ

Rambøll Danmark A/S
CVR-NR 35128417










2.2

Projekt- og byggeledelse og tilsyn i forbindelse med rør og elarbejder på vekslerstationen, rørarbejder på ringledningen samt håndtering af egne leverancer.
Etablering og drift af skurby for fjernvarmeentreprisen samt etablering af lagerplads
for prærørsleverancen.
Levering, montering og tilkobling af alle komponenter og rør til den sekundærside af
veksleren i vekslerbygningen.
Levering, udlægning og montering af alle rør og komponenter til ringledningen og
stikledninger, afsætning af udsparinger for indføring af stikledninger i bygninger udføres i samarbejde med DNV's entreprenører eller byggeledelse.
Levering og montering af hovedhaner ved stikledningsindføringer. Afregnings/hovedmåler placeres i vekslerstation.
Levering og etablering af brønde for præventiler.
Anlægsarbejder i forbindelse med etablering af fjernvarmeledningen, herunder:
o Afrømning af muld
o Udgravning af ledningstrace for fjernvarme, hvor der er udgravet for fjernvarmeledningen med de gældende respektafstande til andre ledninger og en
minimum jorddækning på 60 cm.
o Etablering af rørgrav for fjernvarmeledningerne efter rørleverandørens forskrifter - det vil hovedsageligt sige, at der skal leveres og indbygges omkring fyldningssand.

Overslag for ringledning
I det følgende afsnit opstilles overslag for etablering af ringledning efter forudsætninger og
grundlag som beskrevet i foregående afsnit.
I overslaget indgår følgende poster:









Etablering af byggeplads, skurby og lagerplads i forbindelse med ringledningen inkl.
stikledninger og vekslerstation
Vekslerstation
Anlægsarbejder i forbindelse med ringledningen inkl. stikledninger og vekslerstation
Stikindføring
Rør- og anlægsarbejder som beskrevet ovenstående
Rørleverancer
Projektering og tilsyn i forbindelse med ringledningen inkl. stikledninger og vekslerstation
Uforudsete udgifter i forbindelse med etablering af ringledningen inkl. stikledninger
og vekslerstation

Overslaget for ovenstående er beregnet til kr. 12.000.000 ekskl. moms.

3.

Delarbejder som ikke er inkluderet i overslaget

3.1

Delarbejder som forudsat inkluderet i DNV projektet
I følgende afsnit er delarbejder, leverancer m.m. oplistet, som forudsættes omfattet af DNV
projektet, og som derfor ikke er inkluderet i overslaget. Listen er bl.a. udarbejdet med bag-
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grund i notatet DNV-C-DF-05-NOT-FJV-Grænseflader Elforsyning-001 grænseflader, Fjernvarmeforsyning, EnergiMidt / DNV /Coravita.









3.2

3/3

Projektering af følgende:
o Fælles ledningstrace med forslag til placering af fjernvarmeledningen. Den
endelige placering af fjernvarmeledningen aftales mellem DNV og EnergiMidt.
o Projektering af stikledningsindføringer.
Byggepladsen
o Overordnede byggepladsveje m. belysning
o Vand og strøm til skure, materialepladser og velfærdsfaciliteter.
Alle udgifter til evt. arkæologiske undersøgelser.
Alle omlægninger eller fjernelse af evt. eksisterende ledninger.
Anlægsarbejder i forbindelse med etablering af fjernvarmeledningen, herunder:
o Alle afsluttende terrænarbejder
Overordnede sikkerheds og sundhedsarbejder, herunder.
o Sikkerhedskoordinering
o Udarbejdelse af og vedligeholdelse af plan for sikkerhed og sundhed.

Delarbejder som forudsættes inkl. i EnergiMidts transmissionsledningsprojekt
I følgende afsnit er delarbejder, leverancer m.m. oplistet, som forudsættes omfattet af
EnergiMidts transmissionsledningsprojekt, og som derfor ikke er inkluderet i overslaget.

Transmissionsledning til vekslerbygning.

Vekslerbygning, inkl. levering af montering af afregnings-/hovedmåler på primærside af varmevekslere.

Vekslere samt øvrige installationer på primær side af veksleren.

Foreløbig oversigt over betalinger veddrørende særlig tarif for Gødstrup Sygehus
Investeringsbidrag
Investering ringledning (overslagspris)
I alt
Afskrivningsperiode
Foreløbig rente

4.840.000
12.000.000
16.840.000 Kr.
20 år
5,756% (Tilladt forrentning for netselskaber i 2011)

Betalinger sker primo hvert år
År
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

Afskrivning
890.466
890.466
890.466
890.466
890.466
890.466
890.466
890.466
890.466
890.466
890.466
890.466
890.466
890.466
890.466
890.466
890.466
890.466
890.466
890.466
17.809.310

Forrentning
969.310
1.025.104
922.594
871.338
820.083
768.828
717.573
666.318
615.062
563.807
512.552
461.297
410.042
358.786
307.531
256.276
205.021
153.766
102.510
51.255
0
10.759.053

Samlet betaling
1.915.569
1.813.059
1.761.804
1.710.549
1.659.293
1.608.038
1.556.783
1.505.528
1.454.273
1.403.017
1.351.762
1.300.507
1.249.252
1.197.997
1.146.741
1.095.486
1.044.231
992.976
941.721
890.466
26.708.587

Restværdi ultimo
16.840.000
17.809.310
16.918.845
16.028.379
15.137.914
14.247.448
13.356.983
12.466.517
11.576.052
10.685.586
9.795.121
8.904.655
8.014.190
7.123.724
6.233.259
5.342.793
4.452.328
3.561.862
2.671.397
1.780.931
890.466
0

