
Kampagne 2022 

Aftale om fjernvarmelevering - bolig 

Returneres til Bornholms Varme A/S med ejers underskrift. 

 
Der er mellem ejeren af nedennævnte ejendom og Bornholms Varme A/S  

indgået aftale om tilslutning af fjernvarme til ejendommen beliggende: 

 

Matrikelnummer  

Gadenavn/nr.  

Postnr./By  

Boligareal jf BBR  

Ejd. nr  

 

Ved underskrift af denne aftale accepterer ejeren af ejendommen at tilslutning gennemføres på de 

betingelser der er anført nedenfor, samt de til enhver tid gældende almindelige betingelser, jf. 

takstblad og regulativ (almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering). 

Takstblad og regulativ mv. vil altid fremgå af hjemmesiden www.beof.dk og kan rekvireres hos 

Bornholms Varme A/S. Ejer bekræfter ved underskrift at have gjort sig bekendt med gældende 

regulativ inkl. Bilag. 

 

Denne aftale er indgået som del af Bornholms Varmes kampagne 2022 og baseret på følgende 

vilkår: 

• Der er tale om en særlig kampagnepris gældende for aftaler indgået i perioden 01.01.2022 

– 31.12.2022 eller senere såfremt kampagnen måtte forlænges. 

• Tilbuddet omfatter alene ejendomme med direkte tilslutningsmulighed til eksisterende 

hovedledningsnet. 

• Der er i tilbudsprisen indeholdt 10 meter stikledning ført til nærmeste fodmur/kælder og 

afsluttet med hovedventiler indenfor mur eller udvendig stikkasse samt opsætning af 

fjernaflæst måler. 

• Placering af stikledning aftales såvidt det er muligt med kunden, og retablering af private 

arealer udføres som eksisterende. 

• Tilbuddet bortfalder hvis det ved nærmere undersøgelser af BV vurderes at medføre 

uforholdsmæssigt store anlægsomkostninger eller hvis der ikke kan opnås de nødvendige 

tilladelser til anlæg af ledning. 

• Stikledning skal udføres i kampagneperioden, og faste afgifter jf. gældende takstblad vil 

blive opkrævet senest 2 måneder efter etablering af stik da ejendommen med etablering er 

at betragte som fjernvarmeforsynet uanset om der aftages varme eller ej. 

• Kampagneprisen inkl. evt. tilkøb af standardinstallation faktureres af Bornholms Varme, og 

det fulde beløb skal være indbetalt inden anlægsarbejdet igangsættes. 

 

Der kan som del af kampagnen tilkøbes en standardinstallation bestående af levering og 

montering af unit. Arbejdet omfatter følgende ydelser: 

o Levering af standard unit Metro Therm system med 110 l varmtvandsbeholder inkl. 

ECL styring 310. 

o Demontage og bortskaffelse af evt. eks. Oliefyr samt olietank (over jorden) 
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o Montage af unit + beholder inkl. Tilslutning til eks. Vandbåret anlæg 

o El-tilslutning samt isolering af evt. nye rørstykker.   

 

Standardinstallationen indeholder ikke ydelser som tømning af olietank, afblænding af nedgravet 

olietank, demontage stålskorsten, reparation af skorstenshul, evt. asbestsanering, retablering af 

flader efter fjernelse af gl. installation o.lign.   

 

Ydelser udover en standardinstallation er Bornholms Varme uvedkommende men kan aftales og 

faktureres direkte med den valgte VVS’er. 

 

PRISER (inkl. Moms): 

 

Tilslutningsbidrag inkl. 10 meter stikledning. Kampagnepris 2022  Kr. 0,- 

 

Stikledning udover 10 meter, pris pr meter kr. 600*, i alt   Kr.  

* Ubefæstet areal, befæstet areal kr 1.000 pr m. 

Levering af unit inkl. Standardmontage    Kr. 35.000,00 

 

Samlet pris      Kr.  

 

 

VVS-installatør 

(sæt x ved den installatør du ønsker til arbejdet - andet VVS-firma kan evt. aftales særskilt) 

 

 Fl. Svendsen VVS                                           EL og VVS Center      

 VVS Bornholm                                               Axel Sørensen VVS A/S                                 

 Nexø VVS  Bidstrups VVS      

 Leif Aaby Svendsen                                       Filips VVS      

 LM VVS       Bo Marker VVS     
 

 

Etablering af stik er aftalt til udførelse:                 2022 

 

Evt. bemærkninger:       

Ejeren af ejendommen  Bornholms Varme A/S 

Navn:   Bornholms Varme A/S, CVRnr.  3158 2148 

Gadenavn/nr.:   Gadenavn/nr.: Skansevej 2 

Postnr./By:   Postnr./By: 3700 Rønne 

Telefon:  Telefon: 56 90 00 00 

Email:   Dato:  

 

Dato /Underskrift: 

  

Underskrift: 

 


