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Spørgsmål og svar om fjernvarme
Spørgsmål
Hvordan med afbrydelse af naturgas

Prisen indeholder op til 20 meter stikledning. Hvad
koster det for længere stikledninger.

Prisen indeholder op til 6 meter ledning i huset.
Hvad koster det for længere ledninger i huset.
Må vi have brændeovn og solfangere sammen med
fjernvarme.
Hvad er en standardinstallation.

Hvornår kan vi få fjernvarmen installeret.

Hvordan med opgravning og retablering

Hvordan med indføring af stik i huset.
Hvorfor er tilslutningen billigere end jeres
normaltakst.
I aftalen står noget om energibesparelser. Hvad
betyder det.

Hvor kan jeg finde retningslinjer og vedtægter

Svar
Når du har fået installeret fjernvarme, sørger vi for at
din stikledning til gas afbrydes, så der ikke længere
er gas på grunden. Der graves op inde ved huset og
ude ved vejen. Derefter kommer gasselskabet og
afbryder ledningen. Du skal betale 3.520 kr. til
gasselskabet for afbrydelsen og for slutafregning af
måleren. Beløbet opkræves via Vejle Fjernvarme.
Vejle Fjernvarme betaler udgiften til gravearbejde
ved afbrydelsen.
Længden måles fra skel mod vejen. Tillægsprisen til
stikledning er 625 kr. pr. meter for de første 10
meter, og dernæst 500 kr. pr. meter for
efterfølgende meter, ud over de max. 20 meter der
er indeholdt i tilslutningsprisen.
Tillægsprisen til rør i huset udover 6 meter er 250 kr.
pr. meter inkl. isolering.
Ja. Der må gerne anvendes brændeovn og
solfanger. Ved solfanger et det nødvendigt med en
lidt dyrere installation. Spørg VVS manden.
En standardinstallation er installation i almindeligt
parcelhus, hvor fjernvarmeunit placeres hvor gaseller oliefyret tidligere var placeret. Er du i tvivl om
dit hus er standard, må du gerne spørge os.
Efter 1. december 2019 udarbejdes en tidsplan, som
oplyses til alle tilmeldte. Vi har ikke kapacitet til at
udføre ledninger i alle områder samtidigt.
Anlægsarbejdet og installationerne forventes udført i
perioden april-juni 2020.
Vejle Fjernvarme sørger for opgravning til stikledning i have eller indkørsel. Græs, beplantning
eller fliser retableres af os når stikledningen er
etableret.
Når du har tilmeldt dig fjernvarmen, og inden
arbejdet i din vej går i gang, kommer vi rundt og
aftaler nøjagtig hvor stikledningen skal ind.
Når arbejdet med stikledninger og installationer kan
udføres samtidigt, og i en systematisk arbejdsgang,
er det betydeligt billigere for Vejle Fjernvarme. Det
er denne besparelse forbrugerne får glæde af.
Fjernvarmeselskaber er pålagt at sørge for
energibesparelser. Når du får fjernvarme kan vi
indberette energibesparelsen for dit hus. Den fordel
vi kan opnå er indregnet i kampagnetilbuddet, og du
kan derfor ikke ”sælge” den til anden side.
Almindelige bestemmelser, Tekniske bestemmelser
og Vedtægter kan ses hjemmesiden
www.vejlefjernvarme.dk under Om os.

CVR nr.: 67 93 22 18 E-mail: vf@vejlefjernvarme.dk www.vejlefjernvarme.dk

Bank: Sydbank 7030-020942-9

