Så nemt er det

Få svar, før du beslutter dig

Beslut dig nu - og senest 26. april 2020

Vi ved, det er en stor beslutning at skifte varmeforsyning. Derfor vil vi gerne hjælpe med svar på
alle de spørgsmål, der kan dukke op.

Din tilmelding er vigtig, og vi vil rigtig gerne høre fra dig inden,
vi går i gang med at udrulle fjernvarme til dit område. Er vi først
kommet forbi dit hus, bortfalder tilbuddet.
Du kan tilmelde dig ved at udfylde vedlagte aftaleseddel og
aflevere den i vores postkasse på Præstevænget 11, eller du
kan maile den til os på post@brande-fjernvarme.dk. Aftalen er
bindende.

Beregn din pris
Du kan hurtigt beregne, hvad fjernvarmen vil koste i forhold til
naturgas eller olie. Bare tast dine oplysninger ind i prisberegneren på brande-fjernvarme.dk/økonomi/installationsberegning. På
din iPad/tablet skal Excel eller Sheets være installeret.

Du får fjernvarme
•

•
•
•

Kom ind i fjernvarmen
-det betaler sig
Spørgsmål?
Ring på
9718 0343
Man - Torsdag 8.00-12.00
Fredag 8.00-10.00

Vil du vide mere

Vi fører fjernvarmen ind i dit hus der, hvor vi har aftalt det.
Hvis vi graver på din grund, retablerer vi også din have og
evt. fliser, og vi rydder pænt op.
Har du naturgas, skal din VVS-installatør afmontere og
fjerne fyret. Vi afkobler gasledningen.
Har du oliefyr, skal din VVS-installatør afkoble fyret og fjerne
det. Olierør og olietank har du selv ansvar for.
Din VVS-installatør installerer fjernvarmeanlægget
og kobler det til.

Hvis du ligger inde med spørgsmål om både praktik og økonomi,
vil vi gerne svare ordentligt på dem. Du kan altid kontakte os for
at få at vide, hvad det præcist betyder for dig.
Husk - spørgsmål er helt uforpligtende. Du binder dig ikke til
noget, før du har underskrevet en aftale om fjernvarmelevering.

Se mere på

brandefjernvarme.dk

BRANDE FJERNVARME A.M.B.A.
Præstevænget 11
7330 Brande
Telefon 9718 0343
post@brande-fjernvarme.dk
brande-fjernvarme.dk

0,00 kr. i
tilslutningsbidrag
Se i hvilket område vi udvider på brande-fjernvarme.dk

Fjernvarmen er nem, grøn og billig

Se, hvad du kan spare

Muligheden er enestående lige nu

Næsten 2 ud af 3 husstande i Danmark har fjernvarme. Det er
der mange gode grunde til. Her kan du se, om fjernvarmen også
er noget for dig.

Tilbuddet bliver ikke bedre, fordi:
•

Tilslutningen er gratis.

Fjernvarme er god økonomi

•

Vi betaler afkobling til naturgasselskabet.

Prisen på fjernvarme er typisk lidt billigere end naturgas. Vi anbefaler, at du undersøger din individuelle økonomi, før du beslutter dig:

•

Gravearbejdet bliver koordineret med andre
projekter i byen.

Du bor i et område, hvor naturgas og olie er de mest almindelige
brændsler til opvarmning. Både naturgas og olie er dyr i drift –
og dyre i miljøbelastning – derfor kommer Brande Fjernvarme
med et godt tilbud til dig og dine naboer. Hvis blot halvdelen af
boligerne i området ønsker fjernvarme, går gravearbejdet allerede
i gang til sommer.

Fjernvarmen er grøn
Fjernvarmen fra Brande Fjernvarme bliver hovedsagligt produceret af en varmepumpe og af træflis. Gaskedlerne kommer kun i
brug ved spidsbelastning, når det er rigtig koldt.
Desuden gør vi altid alt, hvad vi kan for at optimere driften, så
vores forbrugere får en lav varmepris.

Spar 15.000 kr på tilslutningen
Vi betaler tilslutningsbidraget på 15.000 kr., og har du gasfyr, betaler vi også for afkobling af gasforsyning, som er på 8.200 kr. Du
skal kun betale for stikledning, unit og VVS-arbejdet. Så vilkårene
er enestående lige nu og bliver ikke bedre.
Det eneste, du selv skal betale, er VVS-arbejdet med at afkoble
fyret og fjerne det, rørarbejdet og selve montagen af unit i din
bolig. Det kræver typisk en dags arbejde for en VVS-installatør
plus de materialer, der skal til. Det koster ca. 20.000 kr. for en
standardløsning.
Husk, du kan trække håndværkerudgifterne fra i skat.

Fjernvarme - derfor!
• Fjernvarme er god økonomi
Prisen på fjernvarme hos Brande Fjernvar	
me ligger stabilt og under landsgennemsnittet.

• Fjernvarme er nemt
	Vi sørger for, at varmen kommer frem
til dig - altid.

• Fjernvarme giver dig bedre
plads
	Fjernvarmeanlægget fylder ikke mere end
et almindeligt overskab.

• Fjernvarme øger værdien på
dit hus
	Sammenlignet med andre opvarmningsformer er fjernvarme et positivt salgsparameter ved hussalg.

•
•
•

Hvad sparer du om året, når du regner alle løbende omkostninger med? Vi hjælper gerne med en beregning.
Hvad skal du betale for VVS-arbejdet?
Og husk, du kan trække håndværkerens arbejdsløn fra i skat.

Billigt at få og bruge fjernvarme
Sammenlignet med andre opvarmningsformer – f.eks. jordvarme/
varmepumpe – er fjernvarmen langt billigere at etablere. Faktisk vil
det ofte være under halv pris.
For et parcelhus på 130 m² med et normalt forbrug kan den årlige
besparelse med fjernvarme være over 11.000 kr. i forhold til opvarmning med oliefyr. Hvis du har gasfyr, er din besparelse 1-2.000 kr.
om året.

Beregn din pris og besparelse
Du kan hurtigt beregne, hvad fjernvarmen vil koste for dig.
Tast dine oplysninger ind i prisberegneren på brande-fjernvarme.dk/
økonomi/installationsberegning.
Eller kontakt os og få hjælp til beregningen.

Fjernvarme - derfor!
Fjernvarme er nemt - én gang for alle

Du har inflydelse

Så snart den er i hus, skal du ikke tænke på brændsel, vedligeholdelse, reparationer og udskiftning af dit varmefyr. En udskiftning af dit fyr koster typisk 35-40.000 kroner.

Brande Fjernvarme er ejet af dig - og vores øvrige andelshavere.
Du kan få direkte indflydelse, både på vores årlige generalforsamling og ved at stille op til vores bestyrelse. Se mere på
hjemmesiden.

Fjernvarmen er der altid
Vi har ansvaret for, at varmen leveres til dig – også når de fossile brændsler skal udfases i Danmark.

I dag får vi varmen fra vores fliskedel og vores varmepumpe.

Du er altid velkommen til at tage fat i os, hvis du har spørgsmål.
Vi hjælper dig med råd og vejledning om dit fjernvarmeanlæg.
Og på vores hjemmeside kan du finde oplysninger om både
tekniske og økonomiske forhold om din fjernvarme.

Fjernvarmen giver dig bedre plads

Nemt at holde øje med dit forbrug

Den fylder ikke mere end et almindeligt overskab, så du får
mere rum til sko, overtøj og kosteskab i dit bryggers.

Hvis du har en computer, en tablet eller en smartphone, kan
du nemt holde øje med dit varmeforbrug, når du er kunde hos
Brande Fjernvarme. Med E|Forsyning kan du se dit forbrug og
finde opgørelser og informationer om din varme.

Fjernvarmen i Brande er grøn
Her er et eksempel på et 130 m2 parcelhus med et forbrug på enten
1.650 m3 gas/år eller 2.300 l olie/år svarende til et forbrug på 18,1
MWh fjernvarme pr. år. Stikledningen er 15 m, som måles fra skel
og ind til dit hus.

Du sparer miljøet for CO2

Pris på tilslutningen:
Tilslutningsbidrag

0.00 kr.

Afbrydelse af gasforsyning og kompensation til gasselskabet

0.000 kr.

Stikledningsbidrag, pr. påbegyndt 15 m*

5.000 kr.

Unit, anslået

10.000 kr.

VVS-arbejde, anslået

10.000 kr.

Tilslutning i alt, anslået

225.000 kr.

*) Graver du selv renden til stikledningen, vil stikledningsbidraget være
lavere.

Nemt at få hjælp

Når du har fjernvarme, sparer du hvert år miljøet for en stor
mængde CO2.
Har du oliefyr sparer du miljøet for 4,5 tons CO2 ved at skifte til
fjernvarme. Har du gasfyr, sparer du miljøet for 2,7 tons CO2, og
det er hvert år.

