Til Husejeren
Parallelvejskvarteret, Årupkvarteret og Skoleområdet

Kampagne – nu går vi i gang med projekteringen
- gratis tilslutning til fjernvarme - inden d. 31.12 2021
Oktober 2021

Konverteringen bliver en realitet – vi starter planlægningen og projekteringen
Bestyrelsen i Hedensted Fjernvarme har besluttet, at vi kan igangsætte konvertering af Parallelvejskvarteret, Årupkvarteret og Skoleområdet til fjernvarme. Der foreligger nu et større planlægnings- og
projekteringsarbejde. Det skal vi have på plads, inden vi kan melde noget konkret ud om, hvornår vi
kommer med fjernvarme på de forskellige veje. Vi skal nok sørge for, at I bliver kontaktet i god tid.
Årsagen til at vi kan starte nu, er at der er flere store bygninger i området som har tilmeldt sig fjernvarme,
f.eks. Stjernevejsskolen på 7.800 m². Hertil kommer forsyning til NORMAL på 77.500 m², hvor den første del
af forsyningsledningen dertil går gennem konverteringsområdet. Samlet set hænger økonomien så godt
sammen, at vi kan meddele, at konverteringen bliver en realitet.
Bestil et besøg – og bliv afklaret med om du skal vælge fjernvarme
Hvis du har brug for et besøg, i forhold til at beslutte om du skal have fjernvarme, kommer vi gerne. Ved
besøget kan vi regne på din varmeøkonomi med fjernvarme og se på hvordan fjernvarmen kan komme ind i
dit hus. Bestil et besøg ved at ringe til: 7589 1012 eller skrive til: admin@hendensted-fjernvarme.dk
Vi gør opmærksom på, at det ikke er et besøg af en teknikker, hvor vi planlægger installationen i detaljer. Det
besøg er for tidligt endnu, vi kontakter dig når vi kommer dertil.
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 under
bjælken ”Tilslutning”. Samme sted kan du se hvor mange der er tilmeldt.
Hvis du vil vide mere
Under bjælken ”Tilslutning”, kan du se meget mere om kampagnen. Ligesom du kan læse svar på de oftest
stillede spørgsmål. På bagsiden af dette brev, kan du læse eksempler herpå.

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.

Det bliver aldrig billigere at komme på fjernvarme

Vend

SPØRGSMÅL – SVAR til konverteringskampagne
Hvor længe kører kampagnen?
Gratis-Kampagnen kører til og med d. 31/12 2021. Hvis ikke du har tilmeldt dig til fjernvarme, vil du få
besked i god tid, inden vi lukker kampagnen.
Hvad betyder det at kampagne området er udlagt til fjernvarme?
Hedensted Fjernvarme har fremsendt en projektansøgning til Hedensted Kommune om tilladelse til at
forsyne kampagneområdet med fjernvarme. Sagsbehandlingen er afsluttet i Hedensted Kommune, og vi
har modtaget tilladelse til at forsyne med fjernvarme. Det betyder at området er udlagt til fjernvarme, og
ikke som hidtil til naturgas. Som husejer er du dog ikke forpligtiget til at tilslutte dig fjernvarme.
Kan jeg få tilskud til en varmepumpe når området jeg bor i er udlagt til fjernvarme?
Nej tilskud til varmepumper gælder kun for områder der ikke i forvejen har et godkendt projektforslag, der
foreskriver at området er udlagt til fjernvarme. Du kan dog benytte dig af håndværkerfradraget i forhold til
udgifter til arbejdsløn. Det vides ikke om den ordning falder bort pr. 1/1 2022.
Hvor kommer fjernvarmen ind i mit hus?
Hvis du har gas, kommer fjernvarmen ind ved samme sted. Vi sætter et skab op, der netop dækker for
gasskabet, hvis du har et sådant. Måleren placeres i skabet. Hvis du skal skifte fra olie, aftaler vi med dig
hvor fjernvarmen skal komme ind i dit hus. Der vil blive opsat et skab med måler på udvendig side af dit
hus.
Hvordan tilkobles fjernvarmen inde i mit hus?
Fjernvarmen kommer ind i dit hus gennem muren fra den udvendige side. Der skal føres 2 rør, et fremløbsog et returrør. Rørene skal tilkobles den nye fjernvarmeanlæg med veksler. Hvis ikke rørføringen til dit
radiator- eller gulvvarmeanlæg føres ud fra det sted, hvor fjernvarmen kommer ind, kan fjernvarme rørene
føres videre. Rørene kan trækkes i en sokkel på et skab eller i en plastik skinne, som er udviklet til formålet.
Hvad koster en fjernvarmeunit/et fjernvarmeanlæg med veksler?
Det er individuelt fra hus til hus, men i omegnen af 30.000 - 35.000 kr. inkl. moms. Det er vigtigt at du
anvender en aut. vvsinstallatør, og det er en god ide’ at få et par tilbud hjem til sammenligning. Måske kan I
gå flere sammen på vejen hvor du bor, og få et samlet tilbud fra installatøren, og herved spare penge. Du
kan benytte dig af håndværkerfradraget i forhold til udgifter til arbejdsløn. Det vides dog ikke om den
ordning falder bort pr. 1/1 2022.
Hvad sørger Hedensted Fjernvarme for, når jeg er på Abonnementsordningen?
Ved abonnementsordningen installerer, indstiller, vedligeholder og servicerer vi fjernvarmeunitten med
veksler. 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 i dit hus. Se mere om ordningen på vores
hjemmeside.
Hvad hvis mit gamle gasfyr/oliefyr bryder sammen i perioden inden fjernvarmen når ud til mig?
Når du har tilmeldt og konverteringen bliver til noget, kommer vi og hjælper dig. Dvs. hvis dit gamle fyr
bryder sammen og er udtjent, sørger vi 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 (for
gas) eftersyn.
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