Nu kan du få miljørigtig
varme i Vojens og
spare penge
Udvidelsen af fjernvarmen
i Vojens fra 2022

VOJENS FJERNVARME
S O L E N E R G I

Nu

Til sidst

Der er ca. 600 boliger i Vojens fordelt på 5 områder, der endnu

Det er en forudsætning for udvidelsen i dit område, at tilstræk-

ikke har fjernvarme, de 5 områder får nu tilbuddet. Vi vil bede

kelig mange tilmelder sig, så det økonomisk kan betale sig

dig om at tilkendegive på vores hjemmeside, eller aflevere

at udføre udvidelsen i jeres område. Hertil kan du naturligvis

skemaet i postkassen på Tingvejen 47, 6500 Vojens, om du er

hjælpe med at skabe den nødvendige interesse for tilslutning

interesseret i fjernvarmen. Det er helt uforpligtende.

til Fjernvarmen. Der startes op i de områder, hvor minimumstilslutningen først opnås. Vi forventer, at udvidelsesprojektet

Af hensyn til planlægningen er det nødvendig at høre fra dig,

starter i 2022.

uanset om du er interesseret eller ej.

1

Næste skridt
Du vil senere modtage information om tidsplaner, priser og
den videre proces. Du vil også modtage en kontrakt, som skal
underskrives og sendes retur til os.
Vi forventer at tilbyde tilslutningen frem til soklen til en pris
på 27.000,- kr. inkl. moms, hvilket er en rabat på 50%, i en

Vestergade, Over- Jerstalvej og Søndergade

		
2

Margretheparken og op til Nordre Ringvej

		
3

Nord for Huginsvang

		

(dog ikke kollonihavehusene)

		
4

Gyvelvej, Syrenvej og Irisvej m.m.

		Fuglesøkvarteret
5

tidsbegrænset periode, indtil gravemaskinerne har været forbi.
Derudover arbejder vi på at tilbyde den indvendige tilslutning
inkl. en ny varmeveksler til en pris på 200,- kr. inkl. moms pr.
måned fortløbende. (Varmemesterordning).

Tilmeld dig
eller vis os din
interesse
i dag!
3

2

5

1
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Vejen til
fjernvarme
Når vi nærmer os udgravningen på din vej, får du besøg af en
af vores medarbejdere eller Entreprenørfirmaet der skal grave,
så det kan aftales, hvor der skal graves på din grund, og hvor
fjernvarmerøret skal ind i huset. Herefter kommer gravemaskinerne og graver ud til fjernvarme på din vej og grund. Bagefter
genskabes din have/ indkørsel så den stort set ser ud som før.

Det skal du gøre:
1. Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du
		

tilmelde dig på: www.vojensfjernvarme.dk

		

Eller aflevere tilmeldingsblanketten i postkassen 		

		

på Tingvejen 47, 6500 Vojens.

2. Underskrive aftalen, som vi sender dig senere 		
		

og returnere den til os.

3. Betale det aftalte beløb for tilslutningen til
		

fjernvarme, når stikledningen er etableret.

4. Hvis varmemesteraftalen vælges skal du lave
		

en aftale med en VVS’er.

		

(Mere information kommer senere.)

5. Du skal selv sørge for at betale evt. murer-,
		

el-, tømrer-, tag- og malerarbejde.

Det gør Vojens fjernvarme:
1. Sender dig en informationspakke inkl. en aftale
		

3-6 måneder før vi graver i dit område.

2. Kontakter dig for at aftale et besøg, hvor vi taler
		

processen igennem. (Vojens Fjernvarme eller

		

entreprenøren)

3. Kommer og kontrollerer at alt er i orden, når VVS’eren
		

har været der, og vi plomberer måleren.

Det gør entreprenøren:
1.
		
2.
		
		
3.
		

Graver ud til fjernvarme på din vej /
Graver ud til fjernvarme på din grund.
Etablerer stikledning og gør klar til den
indvendige installation. Der monteres
et udvendig fjernvarmeskab.
Genskaber din have/indkørsel, så den stort
set ser ud som før.

Det gør VVS’eren (det indvendige
arbejde) hvis varmemesterordningen vælges:
1. Udskifter dit nuværende fyr med en fjernvarmeunit.
2. Trykprøver og indregulerer din varmeinstallation.
3. Tager dit gamle fyr med, hvis du ønsker det.

Tilmeld mig som Interesseret i Fjernvarme:
Sæt kryds

Ja

Ejers navn:
Ejers adresse:
Installationsadresse:
E-mail:
Telefon nr.:

Nej

Billig varme
er på vej
til dig!

Kort om Vojens Fjernvarme:
I bestræbelser på at have miljøvenlig og billig varme har Vojens Fjernvarme siden 2012 haft CO2 fri solvarme og en el-kedel som
supplement til gas. Vojens Fjernvarme har flere former for produktionsanlæg der anvender forskellige energikilder, hvilket er med til at
sikre en stabil og økonomisk varmeforsyning. Hele 40% af fjernvarmen i Vojens er produceret på solenergi(solvarme) via vores 70.000
m2 store solvarmeanlæg og et damvarmelager på 200.000 m3 er med til at gemme energien fra sommer til efterår/vinter. En El-kedel
producerer andre 30% af varmen og de sidste 30 % produceres med gas/oliekedler og gasmotorer. Der veksles mellem anvendelse
af de forskellige energikilder, hvorfor der bruges el, når vindmøllestrømmen er billigst, gasmotorer når det kan svare sig, og endelig
udnyttes solvarme anlægget når der er varme derfra. Der er planer om investeringer i varmepumper i den nærmeste fremtid.
– Fjernvarmen bliver dermed endnu mere miljø- og klimavenligt og vi har større muligheder for at stabilisere varmeprisen yderligere.
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