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Kampagne – 228 har tilmeldt sig
Nu er det snart sidste chance

- gratis tilslutning til fjernvarme - inden d. 31.12 2021
December 2021
Nu kan du snart ikke vente længere – hvis du vil have gratis tilslutning til fjernvarme
Året er ved at rinde ud. Det samme gælder for fristen med mulighed for gratis tilslutning til fjernvarme.
I skrivende stund, ser det ud til at du ikke har tilmeldt dig fjernvarme. Hvis din tilmelding har krydset dette
brev, behøver du ikke at læse videre.
Du kan nå at bestille et fjernvarmebesøg – men så skal du være hurtig
Hvis du har brug for et besøg, i forhold til at beslutte om du skal have fjernvarme, kommer vi gerne. Vi kan
tilbyde besøg til og med uge 50. Ved besøget kan vi regne på din varmeøkonomi med fjernvarme og se på
hvordan fjernvarmen kan komme ind i dit hus. Til beregningerne skal vi bruge dit nuværende forbrug i m³
naturgas eller liter fyringsolie. Vi vil også gerne kende de udgifter du har til service på dit gas-/oliefyr.
Bestil et besøg ved at ringe til: 7589 1012 eller skrive til: admin@hendensted-fjernvarme.dk
Ønsker du fjernvarme – og vil gerne tilmeldes
Hvis du allerede nu ved, at du gerne vil have fjernvarme, kan du tilmelde dig på vores hjemmeside:
www.hedensted-fjernvarme.dk under bjælken ”Tilslutning”.
Du kan også skrive til os på e-mail: admin@hedensted-fjernvarme.dk.
Hvis du vil vide mere – se på www.hedensted-fjernvarme.dk
Under bjælken ”Tilslutning”, kan du se meget mere om kampagnen. Ligesom du kan læse svar på de oftest
stillede spørgsmål.
Abonnementsordning – vi sørger for installationen
Abonnementsordningen er et tilbud til dig, der ikke ønsker selv at købe og vedligeholde en fjernvarmeunit
med veksler. På bagsiden af dette brev, kan du læse om abonnementsordningen, kaldet Standardinstallation
med service abonnement, hvor Hedensted Fjernvarme sørger for at du er kørende med fjernvarme.
Med venlig hilsen

Hedensted Fjernvarme
Din kommende grønne varmeleverandør
Vidste du at hver husejer der skifter fra gas/oliefyr til Hedensted Fjernvarme sparer penge på
varmeregnskabet og skåner miljøet for knap 4 tons CO2 udledning om året.
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Kom nemt og bekvemt på fjernvarmen med abonnementsordningen
Med Abonnementsordningen installerer Hedensted Fjernvarme en standardinstallation med
serviceabonnement.

Med serviceabonnementsordningen ejer, installerer og indkører Hedensted Fjernvarme
fjernvarmeanlægget med veksler. Hedensted Fjernvarme har ansvaret for at fjernvarmeanlægget
virker og er indstillet korrekt. Vi afholder evt. køb af reservedele og øvrig vedligehold af
fjernvarmeunit og veksler.
Hvad er en standardinstallation?

En standardinstallation er betegnelsen for den mest enkle og billigste måde at tilslutte et hus til
fjernvarmenettet. Med en standardinstallation tilslutter Hedensted Fjernvarme dit hus til
fjernvarme mod at du betaler et årligt serviceabonnement på 2.900 kr.
Hvad er med i en standardinstallation?

Vi nedgraver et fjernvarmerør fra fjernvarmeledningen ude i vejen, gennem den korteste vej på din
grund og frem til dit hus (stikledning). Udvendigt på muren sætter vi et målerskab. Hvis du i
forvejen har et målerskab til gas, placerer vi det samme sted.
Stikledningen føres ind gennem muren og hen til stedet hvor dit nuværende fyr er placeret. Her
monteres fjernvarmeanlægget som tilsluttes dit eksisterende centralvarmeanlæg.
Fjernvarmeanlægget består af en fjernvarme unit, som erstatter dit gamle fyr. I stedet for en
varmtvandsbeholder til dit varme brugsvand, installeres der en veksler. Med veksleren kan du få,
alt det varme vand du har brug for. Vi indkører fjernvarmeanlægget, og tager dit eksisterende fyr
med når vi kører.
Hvad er ikke med i Abonnementsordningen?
Eventuelle omkostninger til reparationer at dit eget radiator- eller gulvvarmeanlæg i huset er ikke en del af
ordningen. Ligesom du selv skal sørge for at fjerne skorsten og reparere de steder hvor der har været opsat
olie-eller gasfyr samt varmtvandsbeholder. Se mere om ordningen på vores hjemmeside.
Hvad hvis mit gamle gasfyr/oliefyr bryder sammen i perioden inden fjernvarmen når ud til mig?
Hvis dit gamle fyr bryder sammen og er udtjent, kommer vi og hjælper dig. Vi sørger for en brugbar
varmeløsning hos dig, indtil vi kommer med fjernvarme. Du skal dog have vedligeholdt fyret med
regelmæssige eftersyn. Det betyder, at selvom vi kommer med fjernvarmen indenfor et par år, skal du
fortsætte med de regelmæssige og lovpligtige eftersyn der måtte være for din installation.
Specielt for gasopvarmede boliger
Hvis du opvarmer din bolig med gas, skal din bolig frakobles gasledningen. Det koster et gebyr på mellem
4.000 – 7.000 kr. Du kan søge gas frakoblingspuljen og hermed blive fritaget for at betale. Du kan tidligst søge
3 måneder før frakoblingen skal ske. Det er ”først til mølle” princippet, men tilskudsmidlerne er fordelt over
årene 2021 – 2026, så alle skulle have en chance for at få del i puljen. På nedenstående link kan du læse
mere om ordningen.
https://ens.dk/service/tilskuds-stoetteordninger/afkoblingsordningen
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