Tak for møde i onsdag vedr. Kongevænget delområde 8+9
Jeg kan bekræfte at VV har kapacitet i de eksisterende forsyningsledninger til at forsyne de to
delområder med FJV. Ligeledes kan jeg bekræfte at VV er indstillet på at forsyne de to udstykninger
på de aftalte vilkår i lighed med tidligere udstykninger af delområde 8+9. Dette betyder følgende:
 Vejen Varmeværk etablere hovedledningerne i området i henhold til tidsplanen for
projektet. VK afholder de faktiske omkostninger efterfølgende.
 VK forudbetaler stikledningsbidraget på 25.000,- kr. + moms for alle matriklerne i
delområderne. Derfor skal VV i en 10 årig periode frem til 2030 etablere FJV-tilslutningen
uden omkostninger for grundejer, så længe stikledningen er under 25 meter regner fra skel.
Efter 2030 bortfalder denne forpligtelse og grundejerne kan erhverve FJV på lige vilkår med
alle andre.
 VV er forpligtet til at udlevere indføringsbøjninger også til de grundejere, der vælger anden
opvarmningskilde end FJV.
 Afregning af stikledningsbidraget mellem VV og VK sker samtidig med afregning af
hovedledningsnettet.
Det er aftalt at VK og VV forsøger et samarbejde hvor graveentreprisen for FJV indgår i VK udbud af
byggemodningen. VV udarbejder tillæg udbudsmaterialet i form af standard udbudsbetingelser for
FJV. Således forventer VK og VV at der vil opnås en besparelse på etableringen af
hovedledningsnettet. Denne besparelsen tilkommer ubeskåret VK.
Emil,
Vil du sende mig følgende materiale, så kan jeg sætte vores rådgiver i gang med dimensionering af
ledningsanlægget.
 Tegningsmateriale for udstykningen, herunder følgende
o Oversigtskort med angivelse af vejarealer.
o Lokalplan for området og Jeres kommentarer til tankerne for det grønne område
hvor vi forventeligt kommer til at ledningsføre FJV frem til delområderne
o Vejopbygning, gerne med Jeres angivelse af ledningsplacering af FJV samt andre
aktører. Det er vigtigt at vi har en angivelse af højderne således at vi kan vurdere
mulighederne for krydsninger.
 Vilkår for krydsninger af veje i området.
 Tidsplan for projektet med Jeres angivelse af milepæle FJV skal indfri for at kunne
imødekomme Jeres ønske om inkludering af FJV-gravearbejdet i Jeres samlede udbud.
Vi ser frem til et godt samarbejde med VK, hvor vi tilbyder borgerne i de nye udstykninger nem, billig
og grøn opvarmning af deres til gavn for dem selv, nærmiljøet og det kollektive sammenhold i
Vejen.
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