Vejle Fjernvarme

Økonomisk overblik – samlet udgift
Her kan du se din samlede udgift ved at skifte til fjernvarme:
Udgift til Vejle Fjernvarme
Tilslutningsbidrag og husinstallation med
fjernelse af kedel – levering og montering af
fjernvarmeunit – fast pris for standardinstallation

Kr. 37.000

Udgift til naturgasselskab – opkræves via Vejle Fjernvarme
- gælder kun for naturgaskunder
Afbrydelse af gasstik og fjernelse af måler
Kr. 3.520
Samlet udgift ved standardinstallation *

Kr. 40.520

* Max 20 m stikledning – gældende for parcelhus

Vi køber dit brugte fyr
For boliger gælder, at hvis du for nylig har købt nyt olieeller gasfyr med kedel, tilbyder vi at købe det til nedenstående priser:
Kedlens alder
ved nedtagning
0 – 5 år
6 år
7 år
8 år
9 år eller derover

Tilbagekøbspris
5.000 kr.
3.750 kr.
2.500 kr.
1.250 kr.
0 kr.

Kom ind
i fjernvarmen

Det er kun olie- og gaskedler, vi køber.
Beløbet udbetales, når vi har modtaget
din betaling for tilslutning til fjernvarme.

Vejle Fjernvarme har besluttet, at det nu
skal være muligt at blive tilsluttet byens
fjernvarmesystem på gunstige vilkår
i dit område.
Aktuelt drejer det sig om det
markerede område på
Ibæk Strandvej.

For dig betyder det:

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

• Billigere varme
• Bedre miljø
• Sikker forsyning

Langelinie 60
7100 Vejle

E-mail:

vf@vejlefjernvarme.dk

Maj 2018

Telefon: 75 82 74 55
Telefax: 75 83 71 62

Hvad er fjernvarme?
I fjernvarmeanlæg fremstilles varmen på
store effektive fyringsanlæg og sendes
som varmt vand til de enkelte forbrugere
i højisolerede rør.

På denne måde opnås både en
økonomisk og en miljømæssig gevinst i
forhold til varmeproduktion i mange små
olie- eller gasfyr.
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I Vejle er fjernvarmen dels
overskudsvarme fra Shell raffinaderiet og
dels kraftvarme, der produceres sammen
med elektricitet på Skærbækværket.
Herved udnyttes varme, der ellers ville gå
til spilde.
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Fordele ved fjernvarme
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• Problemfri opvarmning
• Mindre CO2 og bedre miljø
• Sikker forsyning

• Minimal vedligeholdelse
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• Mere plads i fyrrummet
og mindre støj
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Mindre CO2
For fjernvarmeforsyningen i
trekantområdet er det beregnet, at et
gasfyret hus udsender ca. 11 gange så
meget CO2 som et hus opvarmet med
fjernvarme. Det gælder fra 2017, hvor
Skærbækværket er ombygget til fyring
med CO2 -neutral træflis.

Høj tilslutning
– billigere varme
Det kræver store investeringer at
udbygge fjernvarmen. Jo flere der
tilmelder sig, desto lavere bliver de faste
omkostninger pr. forbruger.
På vedlagte beregningsskemaer kan du
få en idé om dine mulige besparelser.
De anvendte priser for olie og gas er
gennemsnitspriser for foråret 2018.
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• Stabile priser

Benyt svarkort

På baggrund
af antallet af tilmeldinger,
vil der blive udarbejdet
en tidsplan for
tilslutning.

– eller se på hjemmesiden
Hvis du er interesseret i at høre mere om vores
tilbud om fjernvarme, beder vi dig udfylde og
poste vedlagte svarkort.
Du kan også se mere på vores hjemmeside
www.vejlefjernvarme.dk – selvbetjening –
Ibæk Strandvej.

Der kommer fjernvarme i dit område, 		
i løbet af efteråret 2018

På hjemmesiden kan du:
• Beregne din årlige besparelse
• Se spørgsmål og svar om fjernvarme
• Hente tilmeldingsblanket til fjernvarmen

Installation af fjernvarme

Tilbud fra Vejle Fjernvarme

Har du olie - eller gasfyr, kræver det ikke nogen
større ombygning at få lagt fjernvarme ind.

(Hus på 140 m² med 10 m stikledning)

Fyr og kedel skal skiftes ud med en fjernvarmeunit,
radiatorerne kan genbruges, og installationsarbejdet
er normalt overstået i løbet af en dag.

Grundbidrag

kr.

12.500

Arealbidrag

kr.

3.850

Tilslutning til hovedledning

kr.

2.500

I området ved Ibæk Strandvej kan du bestille en
samlet pakke hos Vejle Fjernvarme, hvor vi står for
hele arbejdet med stikledning, levering af ny unit og
udførelse af husinstallation.

Stikledningsbidrag

kr.

12.500

I alt

kr.

31.350

Tilbudspris *

kr.

15.000

Besparelse i alt

kr. 16.350

Normalpris

Dette gælder gælder kun for boliger.
Se mere på arket om Fast pris på husinstallation.

* Max 20 m stikledning målt fra fortov

