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En varm nyhed i denne kolde tid: Du kan få fjernvarme i dit hjem 

I dit område bruger de fleste husstande naturgas som opvarmning. Da naturgas ikke er bæredygtigt, 
er det i klimaaftalen besluttet, at gasfyr skal udfases i Danmark inden 2030. Derfor skal du vælge en ny 
opvarmningsform af dit hjem.

Dit valg afgør, om fjernvarmen kommer til dit område 
Vi stikker i øjeblikket en føler i jorden – så at sige – for at finde ud af, hvor mange husstande i dit område, 
der ønsker fjernvarme. Vi har nemlig brug for et vist antal tilmeldinger for at få fjernvarmen ud til dig. 

Billig, nem og grøn varme 
Når først fjernvarmerørene er lagt, kører det af sig selv. Fjernvarme er en vedligeholdelsesfri og 
støjfri opvarmning uden årlige serviceeftersyn eller regelmæssig udskiftning af løsdele. Det er 
fjernvarmeselskabet, altså os, der står for driften. Med andre ord; hvis noget går galt, er det os, der er 
ansvarlige for at løse problemet, og sikre, at der altid er varme nok. 

Og så er fjernvarmen grøn. Faktisk så grøn, at den udgør 44% af det samlede mål om at reducere 
Danmarks CO2 med 70% inden 2030. I praksis betyder det, at skifter du fra naturgas til fjernvarme, sparer 
du klimaet for cirka 3,9 tons CO2 hvert eneste år. 

Hvad koster det? 
Det koster i dag 17.500 kr. inkl. moms at blive tilsluttet fjernvarmen (prisen gælder for huse op til 300 m2). 
Vi sørger for en stikledning under jorden ind til dit hus, mens din VVS’er står for at installere fjernvarme-
unit inde i huset. (Din VVS installatør kan oplyse pris på dette).

Lyder fjernvarme som noget for dig?
Så vil det være en stor hjælp, hvis du vil tilkendegive dette på varmeranders@verdo.dk, eller ved at ringe 
til os på 8911 4811. Det er uforpligtende, og du binder dig ikke til noget ved at tilkendegive, at du ønsker 
fjernvarme i dit hus.  

Hvornår kan du få fjernvarme? 
Efter årsskiftet sender vi projektforslag til Randers Kommune. Når projektplanen er godkendt af 
kommunen, kontakter vi alle, der har tilkendegivet, at de ønsker fjernvarme. På dette tidspunkt er din 
tilkendegivelse bindende.

Vi informerer mere konkret om tidsperspektivet og priser inklusiv eventuelle tilskudsordninger i den næste 
skrivelse, du modtager fra os, hvis du ønsker fjernvarme. 

De bedste hilsner 
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