Nu kan du snart
få fjernvarme
Nem
Billig
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Grøn

Fjernvarmen - kort og godt
Hvis du har gasfyr, oliefyr eller elvarme, er der
mange fordele ved at skifte til fjernvarme.
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Fjernvarmen er der altid

Nem

Fjernvarmen er lydløs og selvkørende fra dag ét.
Du får fjernvarmen leveret lige til døren. Fjernvarme er nem og støjfri
opvarmning. Og den fylder ikke mere end et overskab.
Når du har fjernvarme, er det os, der har ansvaret for, at der kommer
varme til din bolig.

Fjernvarmen er god, tryg økonomi

Billig

Når fjernvarmen er installeret, skal du kun betale for den varme, du bruger.
Fjernvarmen er ekstraordinært billig i de næste 3-4 år, men selv herefter kan
du regne med en pris, der kan konkurrere med gassen.
Du slipper for ekstraudgifter til obligatoriske årlige eftersyn.
Anlægget har en lang levetid på 20-30 år, hvor andre anlæg som gasfyr
og varmepumper har 12-18 års levetid.

Fjernvarmen er grøn

Grøn

I Randers er 99 % af fjernvarmens energikilder CO2-neutrale.
Senest i 2030 vil tallet være 100 %.
Skifter du fra naturgas til fjernvarme, sparer du klimaet for
cirka 3,8 tons CO2 om året.

Få fjernvarme - det er
nemt, billigt og grønt
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Nu er fjernvarmen på vej til Over Hornbæk. Det
betyder, at du kan sige farvel til dit gas- eller oliefyr og
få en nem og billig opvarmning i stedet.
Vis din interesse nu - det forpligter ikke.
Grøn, grønnere, fjernvarme
For at komme i mål med Danmarks klimamålsætning skal naturgas- og oliefyr
udfases inden 2030. Derfor giver vi dig nu en enestående chance for at omstille
til nem, billig og grøn fjernvarme.
I Randers er 99 % af fjernvarmens energikilder allerede CO2-neutrale. Det betyder,
at et hus på 130 kvadratmeter kan spare ca. 3,8 ton CO2 om året ved at skifte fra
naturgas. Er dit hus større, bliver besparelsen det også.
Fjernvarmen er primært baseret på bæredygtig biomasse, som vi supplerer med
vindstrøm, når der er overskud i elnettet. Vi arbejder også på at udbygge med
både overskudsvarme og senere varmepumper. Senest i 2030 er fjernvarmen
CO2-neutral.

Dit valg tæller - nu
For at fjernvarmen kommer til Over Hornbæk, kræver det, at mindst 30 % siger
ja tak. Mange er allerede interesserede, men vi har brug for flere, hvis projektets
økonomi skal balancere. Derfor er det vigtigt, du viser interesse nu, hvis du
overvejer at skifte.
Efter planen kan de første lune sig ved fjernvarmen allerede i år.
Vi starter i de områder, hvor interessen er størst.

CO2-udledning pr. år med forskellige
varmekilder i et hus på 130 M2
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Kilder:
Olie og naturgas: Beregning baseret på Energistyrelsens fremskrivning af CO2-udledninger for naturgas
samt udledninger fra fyringsolie. https://ens.dk/
service/fremskrivninger-analyser-modeller/
basisfremskrivninger.
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Varmepumper: tvis.net
Fjernvarmen: verdo.com. Vi forventer, at fjernvarmens
energikilder er CO2-neutrale senest i 2030.
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Fjernvarme giver dig en god varme
økonomi, både når du sammenligner
med gas og varmepumper.

Din investering i at skifte
Når du skifter til fjernvarme, er der primært to omkostninger,
du skal regne med:
•

•

Tilslutning
Vi fører fjernvarmerør frem til din adresse og lægger en
stikledning ind til din bolig.
Pris kr. 17.500 inkl. moms (for huse op til 300 M2).
Fjernvarmeunit og montage
Det er din VVS’er, der står for at udskifte gas- eller oliefyret
med en fjernvarmeunit inde i huset. Kontakt din VVS-montør for at få en samlet pris på fjernvarmeunit og montering.
Du kan få håndværkerfradrag for VVS-arbejdet.

Bemærk, at der også kan være udgifter forbundet med at
fjerne dit nuværende anlæg, lukke mur eller tag efter aftræk
og afkoble gasfyret. Folketinget har vedtaget en ordning, der
dækker gebyret for at afkoble gassen - spørg dit gasselskab
om dette.

Din varmeøkonomi med fjernvarme
Når du har fjernvarme, har du en stabil varmeøkonomi uden
de store overraskelser.
Frem til 2025 er varmeprisen i Randers ekstraordinært lav
- derefter stabiliserer den sig i et niveau, hvor fjernvarmen
stadig er den billigste løsning for de fleste.
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Din årlige driftsøkonomi

Her kan du sammenligne driftsøkonomien af varmeanlægget for
gasfyr og individuel luft-til-vand varmepumpe med fjernvarme.

Opvarmning

Kr. pr. år inkl. moms

Gasfyr
Inkl. vedligehold og finansiering

19.995

Individuel luft-til-vand varmepumpe
Inkl. elforbrug og finansiering

16.903

Fjernvarme 2021
Inkl. finansiering, anslået

7.275

Fjernvarme fra 2025
Inkl. finansiering, anslået

14.002

Alle beregninger er inkl. moms og baseret på et standardhus på
130 M2 og et forbrug på 18,1 MWh om året.
Se hele beregningen og alle forudsætninger på
verdo.com/varmeberegner

Sådan får du
fjernvarme
Det er nemt at sige ja til fjernvarme.
Her finder du information om dine
muligheder for at skifte fra naturgas
til fjernvarme.
Vi sørger for at:
•

lægge en plan for, hvor og hvornår vi ruller fjernvarmen ud til dit kvarter, når tilslutningen er stor nok.

•

holde dig orienteret, så snart du er tilmeldt.

•

lægge fjernvarmerør i dit kvarter.

•

lægge en stikledning ind til dit hus og afslutte med et
sæt hovedventiler indenfor.

Du sørger for at:
•

underskrive tilslutningsaftalen.

•

aftale levering og montering af fjernvarmeunit med
din VVS-montør.

•

bestille afkobling af gastilslutningen hos dit
gasselskab, hvis du har naturgas. Folketinget har
vedtaget en ordning, der dækker gebyret for at afkoble
gassen - spørg dit gasselskab om dette.

•

genetablere have og evt. fliser, når vi har lagt stikledningen ind. Vi aftaler placeringen med dig.
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Besøg os på
verdo.com/velkommen
Du finder aktuel information om projektet i
Over Hornbæk på vores hjemmeside.

•

Beregn din varmepris
Det gør du nemmest på verdo.com/varmeberegner. Du skal bruge din seneste
varmeopgørelse og din BBR-meddelelse.

•

Tilmeld dig fjernvarmen
Overvejer du at skifte, så giv os besked. Det er helt uforpligtende. Fjernvarmen
kommer kun til dit kvarter, hvis interessen er stor nok.

•

Kom til digitalt borgermøde
Sæt kryds i kalenderen tirsdag den 11. maj, kl. 19.00 - 19.45 og kom til virtuelt
informationsmøde. Her fortæller vi mere og svarer på spørgsmål. Se mere på
verdo.com/informationsmøde.

•

Find svar på de fleste spørgsmål
Vi giver svar på de oftest stillede spørgsmål på hjemmesiden.

•

Nyhedsbrev
Spændende nyt direkte i din indbakke? Få sparetips og gode råd, der hjælper
dig med at spare på energiregningen. Det vil både din økonomi og klimaet
takke dig for. Tilmeld dig på verdo.com/nyhedsmails.

Ring 7010 0230
Mandag - torsdag 8:00 - 16:00
Fredag 8:00 - 15:30

Eller skriv
varmeranders@verdo.com

Læs mere på verdo.com/velkommen

