Billig og grøn fjernvarme er på vej
til Aarup og landsbyerne Aborg, Lundager, Turup,
Ørsted, Skydebjerg, Salbrovad, Sandager og Barløse

Udskift
din varmekilde
med billig og
miljørigtig
fjernvarme
Assens Fjernvarme

Spar 20.000 kr.
og få nem, grøn varme
Den grønne omstilling banker på, også i Aarup og landsbyer, og nu kan du
komme med: Sig farvel til dit fyr, og få nem og grøn fjernvarme i stedet.

Enestående mulighed lige nu

Du bor i et område, hvor mange huse bruger naturgas eller
olie til opvarmning. For at fremme den grønne omstilling, har
vi et usædvanligt godt tilbud til dig: Vi lægger en transmis
sionsledning til Aarup og landsbyerne og etablerer fjernvarmenet. Du kan blive tilsluttet for kun 5.000 kr.
Normalt koster det 24.591 kr., så du sparer ca. 20.000 kr.
Tilbuddet er inkl. 25 m stikledning, og gælder for enfamilieshuse på maks. 300 m2.
Dertil kommer et områdetillæg på 7 kr./m2 årligt, der dækker
omkostningen til transmissionsledningen. De 7 kr./m2 skal
betales i 30 år.

Tryghedsordning

Desuden vil vi gerne tage ansvaret for dit fyr, indtil du har fået
installeret fjernvarme. Det betyder, at hvis du tilmelder dig
inden 1. marts 2022, tager vi ansvaret for din varmeforsyning.
Hvis dit fyr går i stykker, inden du har fjernvarme, sørger vi for,
at det bliver repareret eller finder en anden løsning – uden
omkostninger til reparation for dig. Tilbuddet bortfalder efter
den 1. marts 2022.

Tilmelder du dig først fjernvarmen efter, at vi har gravet forbi
dit hus, koster det 10.000 kr. i genopgravningsgebyr, da det
er dyrt for os, når vi ikke kan planlægge vores gravearbejde
optimalt. Når området er reetableret, vil normalprisen for
tilslutning på 24.591 kr. være gældende.

Grøn, grønnere fjernvarme

Gas og olie er fossile brændsler, som skal udfases i forbindelse med den grønne omstilling af Danmark. Vælger du fjernvarme, tager du allerede nu et langt skridt mod den grønne
fremtid: Varmen, du får fra Assens Fjernvarme, er allerede 100 %
CO2-neutral. Det betyder, at et standardhus sparer 2.500 kg
CO2 om året ved skiftet fra gas eller olie til fjernvarme.

Tilmeld dig allerede nu

Projektet og de gode priser forudsætter, at vi opnår en
tilslutning på mindst 60% inden 1. marts 2022. Du kan se, om
du kan få fjernvarme, hvad din årlige udgift til forbrug er, og
tilmelde dig til fjernvarmen på assensfjernvarme.dk ➔ Aarup
og landsbyer.

Få en moderne varmtvands
veksler på lejebasis
I stedet for at investere i en varmtvandsveksler tilbyder vi, at du kan leje
den hos os for 185 kr. pr. måned. Vi bygger samtidig husets indvendige
varmeinstallationer om til fjernvarme.
Vi leverer,
installerer og
vedligeholder

Lejeordning

Med lejeordningen sørger vi for at bygge installationer inde
i dit hus om til fjernvarme – uden investering fra din side. Vi
står for alt det praktiske, og du betaler via varmeregningen
en fast leje på 185 kr. pr. måned, der dækker alle udgifter til
varmtvandsveksleren. Lige fra installation til vedligeholdelse
og udskiftning, når den engang er udtjent.

Vil du hellere selv stå for den indvendige
tilslutning?

For os gør det ingen forskel, om du benytter vores lejeordning, eller vil lade din egen vvs-installatør stå for den
indvendige ombygning. Men vi har en stor interesse i, at
din varmtvandsveksler er af høj kvalitet. Det giver nemlig
en mere effektiv varmeproduktion, hvilket betyder, at vi kan
holde varmeprisen nede. Samtidig sikrer det dig den bedste
tappevandstemperatur.

Fast pris pr. måned

Så nemt er det

Vi står for alt det praktiske:
• Vi leverer og installerer veksleren.
• Vi står for vedligeholdelse af den nye veksler.
• Vi fjerner din nuværende varmekilde og varmtvandsinstallation.
• Vi trykprøver dit interne rørsystem.
• Vi kobler dit interne varmesystem på fjernvarmen.

Så billigt er det
•

Se mere om forudsætninger for lejeordningen
på assensfjernvarme.dk ➔ Aarup og landsbyer ➔
Ofte stillede spørgsmål.

185 kr.

•
•

Du skal ikke selv investere i veksler og ombygning
– det gør vi.
Du slipper for udgifter til service og reparation.
Du skal aldrig investere i en ny varmtvandsinstallation.

Hvem kan få fjernvarme
I 2022 begynder vi at grave fjernvarmeledning ned til Aarup og landsbyerne
mellem Assens og Aarup. Forudsat at vi har opnået tilstrækkelig tilslutning!

Hør
mere

Kommer vi forbi dig?

Vi etablerer en transmissionsledning fra Assens til Aarup og
tilslutter de landsbyer, der ligger på transmissionsledningens
vej. Det nye fjernvarmeområde vil således udover Aarup omfatte landsbyerne Aborg, Lundager, Turup, Ørsted og Skydebjerg samt en afgrening til Salbrovad, Sandager og Barløse.

Ring på

Skydebjerg

64 71 10 24

Hvorfor udvide forsyningsområdet?

Barløse

Assens Fjernvarme har i dag 3.400 forbrugere, og en udvidelse
af forsyningsområdet vil give stordriftsfordele både produktions- og personalemæssigt, hvilket kommer såvel nuværende
som nye forbrugere økonomisk til gode. Desuden bidrager
projektet med at reducere CO2-udledning i de nye tilslutninger, idet fjernvarmeproduktionen er 100% CO2-neutral.

Ørsted

Sandager

Salbrovad

Turup
Aborg

Kan du få fjernvarme?

På assensfjernvarme.dk ➔ Aarup og landsbyer, kan du
tjekke, om du kan få fjernvarme.

Aarup

Lundager

Assens

Særlige ejendomme

Erhvervsejendomme, institutioner, kombinerede beboelsesog erhvervsejendomme, lejlighedsejendomme m.fl. i området kan også blive tilsluttet fjernvarmen med stor rabat på

tilslutningsprisen. Kontakt os, hvis din ejendom falder i denne
kategori, så beregner vi din individuelle tilslutningspris.

Fjernvarme – derfor!
Hvis du har gasfyr eller oliefyr i dag, er der mange fordele ved at
skifte til fjernvarme.

Sammenlignet med både gas, olie, varmepumpe og elvarme
har fjernvarme mange fordele for dig:
• Fjernvarmen er god økonomi
Prisen for opvarmning med fjernvarme er ca. 9.700 kr. for et
standardhus på 130 m2 med et forbrug på 18,1 MWh (2022
pris). Dertil kommer 910 kr i områdetillæg.
Beregn din varmeøkonomi med prisberegneren på vores
hjemmeside assensfjernvarme.dk ➔ Aarup og landsbyer.
• Fjernvarmen er nem
Vi sørger for, varmen kommer til dig – altid.
• Fjernvarmen giver dig bedre plads
Fjernvarmeanlægget fylder ikke mere end et
almindeligt overskab, og har ingen støj fra blæsere.
• Fjernvarmen er grøn
Al varmen bliver produceret på miljørigtige brændsler,
så vi passer på klimaet.

Assens Fjernvarme

Fjernvarmen i Assens er 100% CO2-neutral. Den bliver bl.a.
produceret på en varmepumpe, hvortil vi får strømmen fra
vores egen vindmølle og solcellepark. Vi bruger også flis, der
er bæredygtigt certificeret, og kommer fra lokalt skovbrug og
nærtliggende områder.
Assens Fjernvarme er andelsejet, hvilket vil sige, at det er
forbrugerne, der ejer værket. Den årlige generalforsamling er
selskabets øverste myndighed, hvor du kan være med til at
udøve indflydelse på værkets fremtid.

Vælg fjernvarme!
•
•
•
•
•
•
•

 em, behagelig og problemfri varme.
N
CO2-neutral varme.
Sikker forsyning – varmen er der altid.
Stabile priser.
Meget bedre plads i fyrrummet, uden støj og snavs.
Fjernvarmen er et plus, hvis du en dag skal sælge
dit hus.
Ingen skorstensfejer.

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.
Sådan får du fjernvarme
•
•
•

•

Udfyld tilmeldingsformularen elektronisk på
assensfjernvarme.dk under menuen ”Aarup og Landsbyer”.
Vi holder dig orienteret om, hvornår fjernvarmen kommer
til din adresse.
Vi graver rør ned i kvarteret og ind til dit hus.
Og vi rydder selvfølgelig op efter os, og reetablerer
have- og flisearealer.
Vi bygger installationerne inde i dit hus om og installerer
en varmtvandsveksler, hvis du lejer den gennem os. Ellers
skal du kontakte din vvs-installatør og lave en aftale omkring ombygning af installationer.

Vi har
brug for din
tilmelding
Beslut dig inden den
1. marts 2022

Du kan tilmelde dig og beregne din
fjernvarmepris på vores hjemmeside
assensfjernvarme.dk ➔ Aarup og landsbyer.

Åbningstider:
Mandag - torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-12.00

Telefontider:
Mandag - torsdag kl. 9-15
Fredag kl. 9-12

ASSENS FJERNVARME
Stejlebjergvej 4 ∫ 5610 Assens ∫ Tlf.: 64 71 10 24
post@assensfjernvarme.dk ∫ www.assensfjernvarme.dk
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Sådan får du fjernvarme

