Der er fjernvarme på vej

Få svar, før du
beslutter dig
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.
Vil du vide mere
Hvis du har 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.

Læs
mere på
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- helt uden investering!

Gratis tilslutning.
Varmemesterordning og
fjernvarmeanlægget
på abonnement.

www.haslev-fjernvarme.dk

Haslev Fjernvarme A.m.b.a.
Energivej 35
4690 Haslev
Telefon: 5631 1141

www.haslev-fjernvarme.dk
post@haslev-fjernvarme.dk
CVR 5412 1016

Åbningstider:
Mandag - fredag kl. 9:00 til 12:00

Haslev Fjernvarme

Fjernvarmen er nem,
grøn og billig

Vi har brug for din tilmelding
Varme
mesterordning
Fast pris pr. år
kun 2.600 kr.*

Miljørigtig og billig fjernvarme kan være på vej til dit område.

Din tilmelding er vigtig for at projektet bliver gennemført, og der kan
komme fjernvarme til dit område

Muligheden er enestående lige nu

Din pris er kun 2.600 kr.* om året + forbrug og
faste afgifter

Du bor i et område, hvor naturgas og olie er de mest almindelige brændsler til opvarmning. Både naturgas og olie er
dyre i drift – og dyre i miljøbelastning – derfor kommer Haslev
Fjernvarme med et godt tilbud til dig og dine naboer. Hvis der
er interesse i området, så vil Haslev Fjernvarme arbejde på, at
I kan blive koblet på fjernvarmenettet så hurtigt som muligt.

Fjernvarmen er grøn
Fjernvarmen i Haslev er primært baseret på biomasse og
vores 6.000 m2 store solfangeranlæg. På den måde er der
både en økonomisk og en miljømæssig gevinst i forhold til at
producere varmen derhjemme på små olie- eller gasfyr.

Årlig varmepris og investering
Sammenlignet med andre opvarmningsformer – f.eks. jordvarme/varmepumpe – vil fjernvarme være langt billigere at
etablere. Faktisk vil det ofte være under halv pris, og du skal
ikke geninvestere i et nyt anlæg efter en årrække.

Beregn din årlige varmepris og besparelse
Du kan hurtigt beregne, hvad fjernvarmen vil koste for dig.
Tast dine oplysninger ind i prisberegneren på www.haslevfjernvarme.dk. Eller kontakt os og få hjælp til beregningen.

Fjernvarme - derfor!
• Fjernvarme er god økonomi

 risen på fjernvarme hos Haslev Fjernvarme ligger
P
stabilt.

•F
 jernvarme er nemt - én gang for alle
Vi sørger for at holde dit anlæg i form med service og reparationer samt udskiftning, når det er
udtjent.
•F
 jernvarme giver dig bedre plads
Fjernvarmeanlægget fylder ikke mere end et almindeligt overskab.
•F
 jernvarme øger værdien på dit hus
Sammenlignet med andre opvarmningsformer er
fjernvarme et positivt salgsparameter ved hussalg.
•F
 jernvarmen er der altid
Vi har ansvaret for, at varmen er der og fungerer
problemfrit.
•F
 jernvarmen i Haslev er miljøvenlig
Fjernvarmen fra Haslev Fjernvarme er baseret på
lokal biomasse, solfangeranlæg og overskuds el/
strøm.

Du kan blive tilsluttet den grønne fjernvarme helt uden
investering. Vi fjerner dit varmeanlæg, installerer et effektivt
fjernvarmeanlæg og gør det nemt for dig med vores Varmemesterordning.
Varmemesterordningen betyder, at vi har ansvaret for dit
fjernvarmeanlæg. Vi installerer et moderne, intelligent anlæg, der hjælper dig med at få en god varmeøkonomi. Du har
altid varmt vand nok. Og du får fuld service.

Beslut dig nu
Din tilmelding er vigtig, og vi vil rigtig gerne høre fra dig, så vi
hurtigt kan komme i gang med at undersøge, om fjernvarme
er bæredygtigt i dit område.
Ønsker du at få fjernvarme, eller gerne vil høre mere, skal du
blot kontakte os på tlf.: 5631 1141. Du kan også gå på vores
hjemmeside www.haslev-fjernvarme.dk og sende os en mail
via kontaktformularen. Det er helt uforpligtende.

Så nemt er det

Så billigt er det

Vi står for alt det praktiske:
• Afmontering og bortskaffelse af dit eksisterende
varmeanlæg.
• Tilslutning til fjernvarmen.
• Opgravning til fjernvarmerør og oprydning
bagefter.
• Justering og vedligeholdelse af dit nye fjernvarmeanlæg.
• Evt. reparationer i anlæggets levetid.
• Udskiftning af anlægget, når det er udtjent.

Du skal slet ikke have penge op af lommen til tilslutning og fjernvarmeanlæg.
• Du betaler 2.600 kr.* om året i fast Varmemesterabonnement + forbrug, målerabonnement og
m2-bidrag, i henhold til vores tarifblad.
• Du slipper for at investere i tilslutning og anlæg, i
alt ca. 37.000 kr.
• Du slipper for uforudsete udgifter til service, reparation og senere udskiftning.

Alle priser er inkl. moms
* 2022 pris og vil blive indeksreguleret.

