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Vi er klar med 
fjernvarme til dig

Grøn

Nem

Billig



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

Nem
Fjernvarmen er der altid

Du får fjernvarmen leveret lige til døren. 

Fjernvarmen er nem, støjfri og fylder ikke ret meget.

Når du har fjernvarme, er det os der har ansvaret for, at                    
der kommer varme helt frem til din bolig.

Billig
Fjernvarmen er god, tryg økonomi

Når fjernvarmen er installeret, skal du kun betale for den varme, du aftager. 

Anlægget har typisk en længere levetid end både gasfyr og varmepumper                    
og kræver ikke noget årligt eftersyn.

Grøn
Fjernvarmen er grøn

I Herning er over 90 % af fjernvarmens energikilder CO2-neutra-
le. Miljøet og den grønne omstilling er vigtigt for Verdo.

Skifter du fx fra naturgas til fjernvarme, sparer du klimaet            
for 3,3 tons CO2 om året.

Tilmeld dig nu på   varmeherning@verdo.com 



Få fjernvarme - det er 
nemt, billigt og grønt
Vi er klar til at tilslutte dig fjernvarme. 
Det betyder, at du kan sige farvel til din 
nuværende varmekilde og få en nem og billig 
opvarmning i stedet.  

Fjernvarme - et vigtig medspiller på klimaholdet 
For at komme i mål med Danmarks ambitiøse klimamålsætning skal natur-
gas og oliefyr udfases inden 2030.  Derfor har du en enestående chance for 
at omstille til nem, billig og grøn fjernvarme, der i sidste ende vil bidrage til at 
levere hele 44 % af landets samlede klimamål om en 70 % CO2-reduktion.

Vi sørger allerede for, at over 35.000 adresser i Herning og omegn får grøn 
fjernvarme, hvor over 90 % produceres fra bæredygtige energikilder. 

Kontakt os allerede i dag. Vi sidder klar til at hjælpe dig trygt igennem 
hele processen. 
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CO2-udledning pr. år med forskellige 
varme kilder i et hus på 130 M2

Kilder: 
Olie og naturgas: Beregning baseret på Videncenter 
for Energibesparelsers folder, side 3: https://spar-
energi.dk/sites/forbruger.dk/files/craftsman-files/
contents/energy-solutions/pdfs/konvertering_til_luft-
vand_varmepumper.pdf

Verdo.com. Beregnet ud fra seneste miljødeklaration 
for Herning. 

Ring og hør om dine muligheder på 7010 0230
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Hvad koster det?
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  
Et fritstående enfamilieshus koster 17.500 kr at få tilslut-
tet, rækkehuse koster 12.500. Begge priser er inklusiv 10 
meter stikledning. Derefter 600 kr pr meter. 

• • 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-mon-
tør for at få en samlet pris på fjernvarmeunit og montering. 

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 afkoblingsord-
ning - kontakt dit gasselskab om dette.

Din varmeøkonomi med fjernvarme
Når du har fjernvarme, har du en stabil varmeøkonomi uden  
de store overraskelser.

Opvarmning Kr. pr. år inkl. moms

Gasfyr 
Inkl. vedligehold og finansiering 32.306

Individuel luft-til-vand varmepumpe
Inkl. elforbrug og finansiering 29.269

Fjernvarme 2022 10.781

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

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
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Beregn din fjernvarme-økonomi på  verdo.com/varmeberegner



Tilmeld dig nu på varmeherning@verdo.com

Sådan får du fjernvarme 
i din bolig 

Kontakt Verdo 
For opstart af 

fjernvarmetilmelding, 
kontaktes Verdo
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Besigtigelse

Du kigger i fællesskab med 
en projektleder fra Verdo på, 
hvor etablering og indføring 

af stikledning skal være
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Modtagelse af tilbud 
Du modtager et tilbud for 
tilslutning af din bolig

Accept af tilbud
Kontakt en lokal VVS'er, 
som udfylder en 
tilmeldingsblanket til Verdo. 
De foretager også den 
interne installation.

Stikledning
Verdo etablerer stikledning 
ind til dit hus

Reetablering
Verdo afslutter med 
sand/jord. Du skal blot 
genetablere belægning, 
fliser og græs på privat 
matrikel

Faktura 
Du modtager og 

betaler en faktura

VVS
Din VVS-installatør afkobler 
nuværende varmekilde og 

monterer fjernvarmeunit

I mål
Læn dig tilbage, og nyd den 
grønne fjernvarme fra Verdo

Afmelding 
Nuværende varmekilde 
afmeldes hos gas- eller 

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

Eller skriv til

varmeherning@verdo.com

Du finder aktuel information 
om fjernvarme på verdo.com/varme


