
 

Hvad sker der efter jeg har lavet en bindende tilmelding? 
Når vi har behandlet din tilmelding, vil du få den egentlige kontrakt i din mail boks. 

Valg af model 
Kontrakten er forudfyldt med den model, som du valgte ved din tilmelding. 

Har du fortrudt dit valg mellem model A, B eller C, kan du klikke på knappen ”afvis” i mailen og skrive, 
hvilken løsning du hellere vil have i stedet. Når vi har modtaget dit svar, sender vi en ny kontrakt. 

Hvis der skal være flere ejere på kontrakten, kan du ligeledes bruge ”afvis” knappen. Du bedes sende os 
navn og en mailadresse til underskriver nummer to, så sender vi herefter en ny kontrakt 

Prisen er inklusiv 20 meter stikledning 
Prisen, der er angivet i kontrakten, indeholder 20 meter stikledning på egen grund. Er der længere, koster 
det 750 kr./meter inkl. moms og de vil blive opmålt og faktureret af FFV efter vi har etableret stikket. 

 

 



Specielt for model B og C 
I den pris vi tilbyder i model B og C er der inkluderet 2 x 1,5 meter rør fra hovedhaner til fjernvarmeunit. Fra 
unit til eksisterende installation er der inkluderet 4 x 2 meter rør. 

Yderligere rørføringer aftales og afregnes direkte mellem ejer og VVS-installatør. 

 

Projektets faser : 
1. Vi arbejder på højtryk på at planlægge, hvor vi kan lægge fjernvarmerørene, og hvor store de skal være. 
2. Når alle tegningerne er på plads - og vi har 300 underskrevne kontrakter - sendes entreprenørarbejdet i 
udbud, for at finde den bedste samarbejdspartner.  

3. Entreprenøren udarbejder en tidsplan for at rulle fjernvarmenettet ud i de enkelte gader. Vi forventer, at 
det sker i begyndelsen af foråret 2023.  

4. Når tidsplanen er godkendt, får I besked om, hvornår I bliver tilsluttet fjernvarmen. 

Har du gasfyr ? 
Hvis du vælger at skifte gassen ud med en anden varmekilde, skal din gasledning frakobles. Du kan søge om 
tilskud til gasafkobling ( https://ens.dk/service/tilskuds-stoetteordninger/afkoblingsordningen) 12 måneder 
før den dato, I bliver tilsluttet ifølge tidsplanen. På linket kan man følge, hvor mange penge, der er tilbage i 
puljen. 
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