e
u
r
k
s
i
Skal v
r
o
f
p
o
n
e
m
r
a
fjernv
l?
ø
b
s
d
iA

Sønderborg Varme
undersøger interessen for
etablering til fjernvarme i Adsbøl.
Læs mere om dine muligheder
for at komme ind i fjernvarmen.

Nørrekobbel 54 • 6400 Sønderborg • tlf. +45 7343 5000

Hvad er fjernvarme?
Varmen fremstilles på store
effektive fyringsanlæg og
sendes som varmt vand til
de enkelte forbrugere.
I boligen anvendes fjernvarmen
til opvarmning og til varmt
brugsvand.

Fordele ved fjernvarme
•
•
•
•

Attraktiv og stabile priser
stabil og nem varme
Mindre CO2 og bedre miljø
Minimal vedligeholdelse og
fuld service

Tilslutning
Der kommer fjernvarme i dit
område, hvis mindst 50% af
husene giver en bindende
forhåndstilmelding inden
den 1. juni 2021.

Sønderborg Varme undersøger interessen for etablering af
fjernvarme i Asbøl. Det kræver et bindende tilsagn fra
minimum 50% af husstandene. Ved færre tilsagn, kommer
der ikke fjernvarme til Adsbøl.
Vi forventer opstarten med rørlægning kan påbegynde
i løbet af 2. halvår 2021 og med de
første tilslutninger til fjernvarmeDanm
ark
nettet i 2022.
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Du kan give dit bindende
tilsagn ved at udfylde vedlagte
forhåndstilmelding og sende det
til Sønderborg Varme i svarkuverten.

Du er velkommen til at besøge vores hjemmeside
www.sfjv.dk samt ringe til os på tlf. 7343 5000,
for at høre mere om dine muligheder.
Sønderborg Varme tilbyder to muligheder for tilslutning
af fjernvarme. Tilbud 1 er en pakkeløsning og med
tilbud 2 organiserer du selv. Du kan på de efterfølgende
sider læse mere om vores tilbud.

Følg med i antallet af tilmeldte på www.sfjv.dk

Tilbud 1
”Pakkeløsningen”
Her får du en pakkeløsning, hvor vi koordinerer hele
installationen for dig. Det kræver blot, at du har et
varmeanlæg egnet til fjernvarmeforsyning.

Pakkeløsningen

Det eneste du skal
gøre er at åbne døren
Engangsbeløb
kr. 10.000,Månedlig bidrag
i 10 år kr. 220,-

							
Tilbuddet omfatter

•
•
•
•
•

Indtil 20 meter stik på egen grund inkl. retablering. Herunder 1.000,- kr. pr. løbende meter.
Indtil 15 meter VVS-installationer til færdig drift samt isolering af nye rør.
Udskiftning af op til 10 radiatorventiler med forindstilling.
Erstatning af op til 2 radiatorer, hvis de ikke tåler trykprøvningen.
Læs m
Demontering af eksisterende kedel/varmepumpeanlæg/olietank,
vores ere om
ti
der er i drift. Olietank i jord miljørenses og fyldes.
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• Komplet fjernvarmeunit og varmtvandsbeholder. Leveret og monteret.
k
• Indregulering af varmeanlæg, energirådgivning og aflevering.

Tilbuddet omfatter ikke
• Bygningsmæssige arbejde som retablering af murværk, klinker/fliser, lofter, tapet mv.
• Omkostninger ved evt. gasafbrydelse. Afbrydelsen koster ca. 6.000 kr.
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Øvrige forhold og forbehold
• Tilbuddet er betinget af installationens egnethed, hvilket
vi afgør ved en besigtigelse af anlægget.
• Tilbuddet gælder kun enfamilieboliger på op til 300 m2 på
betingelse af, at det er ejeren, der bebor ejendommen og
registreres som forbruger.

Betalingsbestemmelser
• Den årlige opkrævning på 2.640 kr. (svarende til 12 månedlige afregninger á 220 kr.) følger den
løbende aconto og der tilskrives ikke renter. Eventuelt restbeløb forfalder ved ejerskrifte.
• Løbende faste og varialble bidrag betales i henhold til det til enhver tid gældende takstblad.

Ring og hør om dine muligheder på tlf. 7343 5000

Tilbud 2
”Du organiserer selv”
Du organiserer og bekoster selv en VVSmontør for indvendige VVS-arbejde.

Du organiserer selv

Vi sørger for stikledning,
en fjernvarmeunit samt
en varmtvandsbeholder
Pris fra kr. 15.000,-
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Tilbuddet omfatter
• Indtil 20 meter stik på egen grund inkl. retablering.
Herudoverer 1.000,- kr. pr. løbende meter.
• Komplet fjernvarmeunit og varmtvandsbeholder.
Tilbuddet er ekskl. levering og montage.
• Sønderborg Varme afslutter rørindføringen med
stophaner umiddelbart indenfor ydermuren.
• Tilbuddet gælder alle anvendelsesformer iht. BBR.
Bolig- og erhvervsareal ud over 300 m2 jf. BBR
afregnes med 55 kr. pr. m2.

Tilbuddet omfatter ikke
• Alle andre interne installationer (også montagen af fjernvarmeunit/varmtvandsbeholder)
skal udføres af en autoriseret VVS-installatør og er ikke indeholdt i dette tilbud.
• Omkostninger ved evt. gasafbrydelse. Afbrydelsen koster ca. 6.000 kr.
Betalingsbestemmelser
• Løbende faste og variable bidrag betales i henhold
til det til enhver tid gældende takstblad.
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Hvad skal du gøre?

Du kan give dit bindende tilsagn ved at udfylde vedlagte forhåndstilmelding
og sende det til Sønderborg Varme i svarkuverten.
Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte os på
tlf. 7343 5000 eller se mere på www.sfjv.dk

