
3,6 millioner husstande i Danmark har fjernvarme 
– nu kan du også få det 

Ny opvarmningsform i Hornbæk  
Som et led i regeringens mål om at reducere Danmarks 
samlede CO2 med 70%, skal naturgas- og oliefyr udfases 
inden 2030. Derfor skal du vælge en ny opvarmningsform 
af dit hjem. 

Ønsker du fjernvarme ? 
Så hører vi meget gerne fra dig - vi har nemlig brug for et vist 
antal tilmeldinger for at få fjernvarmen ud til dig. Tilkendegiv din 
interesse på verdo.com/velkommen. Du kan også skrive til os 
på varmeranders@verdo.com eller ringe på 8911 4811. 
 
Jo flere, der tilkendegiver, at de vil have fjernvarme, jo hurtigere 
er processen med at få fjernvarme ud til dit område.

Din tilkendegivelse er uforpligtende og binder dig ikke til noget. 

Læs mere på: verdo.com/velkommen

Se hvornår fjernvarmen kommer til dig og 
tilkendegiv din interesse

verdo.com/velkommen



Fjernvarmen – kort og godt 

Lydløs, vedligeholdelsesfri og selvkørende fra dag ét 
Fjernvarmen bliver leveret lige til døren, og når først fjernvarmerørene 
er lagt, kører det af sig selv. Fjernvarme er en vedligeholdelsesfri og 
støjfri opvarmning med en lang levetid. Fjernvarmeselskabet står for 
driften og sikrer dig, at du altid har varme nok. 

Efter installationen er der ingen ekstraudgifter
Når fjernvarmen er installeret, skal du kun betale selve prisen på 
varmen. Der kommer ikke merudgifter i form af løsdele, der skal 
skiftes, eller årlige eftersyn. Skifter du til fjernvarme, vil du i langt 
de fleste tilfælde spare penge i forhold til din nuværende løsning.  

Står for 44% af Danmarks samlede CO2-reduktion inden 2030
Fjernvarmen i Randers produceres på vores kraftvarmeværk, hvor 
99% af varmeproduktionen foregår på grønne energikilder. Skifter du 
fra naturgas til fjernvarme, sparer du klimaet for cirka 3,9 tons CO2 
om året. 

Lyder fjernvarme som noget for dig?
Så send os din tilkendegivelse på varmeranders@verdo.dk 
eller ring 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.  

Læs mere på: verdo.com/velkommen
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