Brande d. 15 – 03 - 2021

Brande Fjernvarme A.m.b.a.
Kommer der fjernvarme i dit område?
Du/i har i forbindelse med vores udrulnings kampagne tilmeldt dig/jer fjernvarmen. Det er der
heldigvis rigtig mange andre i området, der også har valgt at gøre. Derfor kan vi nu officielt melde
ud, at vi gennemfører udrulningsprojektet i det nedenfor viste område, markeret med sort streg:

Hvad er det næste der skal ske?
Der ligger stadig en del forberedelse af projektet foran os, men vi håber på at kunne starte
gravearbejdet i slutningen af maj 2021 med afslutning i efteråret. Når der er fastlagt en endelig
føringsvej og tidsplan mv. vil vi ligge det på vores hjemmeside (www.brande-fjernvarme.dk) under
fanen ”Udvidelse af Fjernvarmen”. Brande Fjernvarme har også en Facebook side, hvor vi løbende
vil informere og komme med opdateringer på projektet og forløbet, så følg os gerne der.
Afregning for stikledningen er 5000kr. inkl. moms pr. påbegyndt 15 meter stikledning, målt fra
skel. Opkrævningen vil først blive efter fjernvarmen er tilsluttet din bolig med måler mv.

Hvad skal du gøre?
I den kommende tid vil du/i blive kontaktet af os, da vi kommer rundt til hver enkelt tilmeldte, for
at drøfte og indgå en aftale om, hvor fjernvarmeskabet skal placeres og samtidig opmåle
stikledningens længde. Det laver vi en skriftlig aftale på - en stikledningsaftale.
På et tidspunkt herefter, skal du/i selv henvende jer til en vvs`er og lave en aftale vedr. fjernelse af
nuværende gas/olie/træpille fyr og levering, montering og indregulering af ny fjernvarmeunit.
Samlet pris for dette ligger typisk omkring 20-22.000kr. De første der bliver klar til tilslutning, vil
formentlig blive omkring juni/juli, så der er god tid endnu.

Din nabo kan også komme med på fjernvarmen
Har din nabo, genbo eller andre i området endnu ikke tilsluttet sig, kan det faktisk nås endnu til
kampagnepris – men det skal være inden vi graver forbi huset. Derefter er det til fuld pris.
Venlig hilsen
Brande Fjernvarme
PRÆSTEVÆNGET 11 – 7330 BRANDE – TLF. 97 18 03 43 – E-MAIL: post@brande-fjernvarme.dk

