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Kære ejer af ejendommen
I Danmark har vi beslutet af begrænse CO2-udledningen. Det skal bl.a. ske ved, at olie og naturgas erstates med
mere miljøvenlig opvarmning. Undersøgelser viser, at �ernvarme er godt for miljøet, og Horsens Kommune har
derfor beslutet at �ernvarme er frem�dens varmeform i Horsens.
Fjernvarme er frem�den i Horsens
En stor del af Horsens har allerede �ernvarme, og resten af byen og dele af oplandet skal fremover også forsynes.
Fjernvarme Horsens står for det store projekt, hvor ca. 10.000 boliger i løbet af de næste 5-6 år får mulighed for
at blive �lslutet �ernvarmenetet. Vi kommer også �l din ejendom, og på www.�ernvarmehorsens.dk/�dsplan
kan du se hvornår.
Køb ikke nyt naturgasfyr
Ifølge vores oplysninger opvarmes din ejendom i dag med naturgas. Hvis dit naturgasfyr går i stykker, inden
�ernvarmen kommer �l dit område, behøver du ikke at købe et nyt. I stedet kan du kontakte os, og så hjælper vi
dig med en midler�dig løsning.
Tilmeld dig nu og få en stor rabat på �lslutningen
Hvis du �lmelder dig nu, kan vi planlægge og udføre arbejdet mere eﬀek�vt og
genere mindst muligt på din vejen. Derudover kan vi �lbyde en kampagnerabat på
20.000 kr. for at �lslute din ejendom �l �ernvarmenetet, hvis du �lmelder dig,
inden gravearbejdet starter på din vej.
Kampagneprisen er dermed 25.550 kr. for nedtagning af dit gamle fyr, nedgravning
af s�kledning på din grund, genskabelse af din have og et nyt �ernvarmeanlæg
inkl. installa�on og VVS-arbejde - altså en komplet og brugsklar �ernvarmeløsning.
Det er en af Danmarks billigste priser på �lslutning �l �ernvarme, og du betaler ikke
noget, før vi når �l dit område.
Fjernvarme er nem varme
Et �ernvarmeanlæg hjemme hos dig kræver meget lidt vedligeholdelse sammenlignet med andre varmeformer.
Fjernvarmeværket kan løbende oms�lles �l den mest miljørig�ge og økonomisk fordelag�ge brændselsform,
uden at der skal ændres noget hjemme hos dig. Det sikrer nem, stabil, billig og miljørig�g varme, også i frem�den.
Vi vil meget gerne holde kontakten �l dig. På www.�ernvarmehorsens.dk/�lmeld kan du udfylde en simpel
formular, så vi fremover kan sende dig nyheder og informa�on. Vi har svar på de typiske spørgsmål på vores
hjemmeside, ligesom du er velkommen �l at ringe �l os i hverdagene på 3085 1380, hvis du vil vide mere.
Vi glæder os til at give dig varmen!
Med venlig hilsen, Lars Stachelhaus
Forsyningschef ved Fjernvarme Horsens A.m.b.a.

4 trin:

Sådan får du fjernvarme
NU

Tilmeld dig og få mere
information på

DEREFTER

Vi sender mere information og en kontrakt.

www.fjernvarmehorsens.dk/tilmeld

Du kan også sende en email
til tilbud@fjho.dk med navn,
dato, telefonnummer og
ejendomsadresse.
Det er helt uforpligtende.

Skriv den under og send
den retur i svarkuverten.
Portoen er betalt. Nu er
du tilmeldt fjernvarmen.
Hvis du tilmelder dig,
inden vi når til din vej,
får du en stor rabat på
tilslutningen. Du kan
tilmelde dig allerede
nu, men du betaler ikke
noget, før vi når til dit
område.

Når vi når til
dit område
Du vil blive kontaktet af
en medarbejder fra
Fjernvarme Horsens.
Medarbejderen aftaler et
besøg for at tale med dig
om processen.
I fællesskab afklarer I de
praktiske forhold: Hvor
skal der graves, hvor skal
anlægget placeres, ect.

Vi graver ud
og åbner for
varmen
Vi graver ud til fjernvarme
på din vej og grund.
Derefter sender vi dig
information om, hvornår vi
åbner for det varme vand.
Så skal du lave en aftale
med en VVS’er på vores
liste, der skal fjerne dit fyr
og montere fjernvarmeanlægget i din ejendom.
Husk: Det er med i prisen.
Din nuværende varmeform
bruges, indtil VVS’eren har
tilsluttet fjernvarmen.

Læs mere og se hvornår vi efter planen kommer til dit område på www.fjernvarmehorsens.dk/tidsplan

