
Spørgsmål Svar

Hvordan med 
afbrydelse af 
naturgas?

Når du har fået installeret fjernvarme, sørger vi for, at din stikledning til gas afbrydes,  
så der ikke længere er gas på grunden. Der graves op inde ved huset og ude ved vejen. 
Derefter kommer gasselskabet og afbryder ledningen. 
Vamdrup Fjernvarme betaler udgiften til afbrydelsen.  
 

Hvorfor er tilslutningen 
billigere end jeres 
normaltakst. ?

Når arbejdet med stikledninger og installationer kan udføres samtidigt og i en 
systematisk arbejdsgang, er det betydeligt billigere for Vamdrup Fjernvarme. 
Det er denne besparelse, forbrugerne får glæde af. 
 

Hvad er en 
standardinstallation ?

En standardinstallation er installation i et almindeligt parcelhus. 
Fjernvarmeunit placeres, hvor gas- eller oliefyret tidligere var placeret. 
Er du i tvivl om dit hus er standard, må du gerne spørge os.
 

Hvornår kan vi  
få fjernvarmen 
installeret ? 

Efter august 2021 udarbejdes en tidsplan, som oplyses til alle tilmeldte.
Vi har ikke kapacitet til at udføre ledninger i alle områder samtidigt. 
Anlægsarbejdet og installationerne forventes udført i 2021.
 

Hvordan med 
opgravning og 
retablering ?

Vamdrup Fjernvarme sørger for opgravning til stikledning i have 
eller indkørsel. Græs, beplantning eller fliser retableres af os, 
når stikledningen er etableret.  
 

Hvordan med 
indføring af stik  
i huset ?

Når du har tilmeldt dig fjernvarmen, og inden arbejdet 
går i gang, kommer vi rundt sammen med entreprenøren 
og aftaler nøjagtig, hvor stikledningen skal ind. 
 

Må vi have brændeovn 
og solfangere sammen 
med fjernvarme ?

Ja. Der må gerne anvendes brændeovn og solfanger. 
Ved solfanger et det nødvendigt med en lidt 
dyrere installation. Spørg VVS manden.
 

Hvor kan jeg finde 
retningslinjer og 
vedtægter ?

Almindelige bestemmelser, tekniske 
bestemmelser og vedtægter for 
Vamdrup Fjernvarme kan ses på 
hjemmesidenvamdrupfjernvarme.dk 
under ”Profil”.

Ja tak 
Jeg vil gerne have

Denne seddel sendes retur med

SVARKUVERTEN

Naturgas
Gaskøb: 2.100  m3  á 8,07 kr./ m3   x 8,07 =  kr. 
Abonnement: 150 kr.
Driftsudgifter: (el til blæser, service) 1.200 kr.

Årlige udgifter til naturgasfyring  kr.

Fjernvarme 
Varmemængde: (naturgas) ... m3 á 0,0094 MWh/ m3  x 0,0094 = (1)  kr.  
Abonnementsbidrag: 2.125 kr.
Arealbidrag: (Husstørrelse) ... m2 á 15,00 kr./m2  x 15 =  kr.
Varmebidrag: ... MWh á 487,50 kr./MWh (1)  x 487,50 =  kr.

DIN Årlige udgifter til fjernvarme  kr. 

DIN Årlig besparelse ved Fjernvarme                                  % kr.

Jeg kan kontaktes på telefon nr.   det er bedst fra kl.    til kl.   
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Vamdrup Fjernvarme A.m.b.A.
Nygade 4 - 6 · 6580 Vamdrup 
vamdrupfjernvarme.dk

Vamdrup Fjernvarme
Nygade 4-10
6580  Vamdrup

  Hjælp til at beregne min årlige besparelse 

   Tilsendt tilmeldingsblanket  
Denne kan også hentes på vamdrupfjernvarme.dk

  Besøg af Vamdrup Fjernvarme



Årlige varmeudgifter - beregnings eksempel
Hus på 130 m2  med et forbrug på 1.930 m3 naturgas pr. år.
Gasprisen er sat til 7,90 kr./m3 (gennemsnitspris). Alle priser er inkl. moms

Naturgas

Gaskøb: 1.930 m3  á 7,90 kr. 15.247 kr.

Abonnement: 150 kr.

Driftsudgifter: (el til blæser, service) 1.200 kr.

Årlige udgifter til naturgasfyring 16.597 kr.

Fjernvarme

Varmemængde: (naturgas) 1.930 m3 á 0,0094 MWh 18,1 MWh

Abonnementsbidrag: 2.125 kr.

Arealbidrag: (Husstørrelse) 130 m2 á 15,00 kr. 1.950 kr.

Varmebidrag: 18,1 MWh á 487,50 kr. 8.824 kr.

Årlige udgifter til fjernvarme 12.899 kr.

Årlig besparelse ved Fjernvarme                                  22,2% 3.698kr.

Vamdrup Fjernvarme A.m.b.A. 
Nygade 4 - 6 · 6580 Vamdrup · post@vamdrupfjernvarme.dk · 75 58 10 37 · vamdrupfjernvarme.dk

Beregn din besparelse 
Naturgas

Beregn din pris

Eksempel

Naturgas
Gaskøb: ... m3  á 7,90 kr.   x 7,90 =  kr. 
Abonnement: 150 kr.
Driftsudgifter: (el til blæser, service) 1.200 kr.

Årlige udgifter til naturgasfyring  kr.

Fjernvarme 
Varmemængde: (naturgas) ... m3 á 0,0094 MWh  x 0,0094 = (1)  MWh  
Abonnementsbidrag: 2.125 kr.
Arealbidrag: (Husstørrelse) ... m2 á 15,00 kr.  x 15 =  kr.
Varmebidrag: ... MWh á 487,50 kr. (1)  x 487,50 =  kr.

Dine årlige udgifter til fjernvarme  kr. 

Din årlig besparelse ved skift til Vamdrup Fjernvarme                                  % kr.



Tilbuddet omfatter: 
•  Etablering af stikledning og tilslutning til fjernvarmenettet

•  Demontering af det nuværende olie- eller gasfyr inkl. afmontering  
af alle rør og kabler, samt fjernelse og bortkørsel

•  Levering af ny komplet fjernvarmeunit med vejrkompensering.  
Det er en vægmodel - med gennemstrømningsvandvarmer

•  Montering af ny unit inkl. rørforbindelser, el-tilslutning af pumpe  
og varmemåler samt isolering af rør 

•  Indregulering og idriftsættelse af anlægget

Pakkepris
Den faste pris for en standard installation er på

kr. 37.000,- 
(finansiering kan tilbydes af SYDBANK).

Arbejdet i huset forventes udført på 1-2 dage.

•  En standardinstallation er installation 
i almindeligt parcelhus. Fjernvarmeunit 
placeres, hvor gas- eller oliefyret i dag 
er placeret 

•  El-tilslutning sker til bestående 
lovlig installation med HFI-relæ og 
jordforbindelse. Er installationen 
ikke i orden, giver VVS-installatøren 
jer besked om selv at få det bragt i 
orden. Alternativt kan vi stå for det 
mod betaling efter regning

•  Evt. flytning af andre installationer er 
for egen regning

•  Bygningsarbejdet er ikke omfattet. 
Du skal selv sørge for afblænding  
af skorsten eller aftræk, for at  
undgå at det regner ind.  
Alternativt kan du købe VVS-
installatøren til også at udføre dette

•  Kun arbejdet i dit fyrrum er omfattet. 
Ved udskiftning af installationen kan  
der komme snavs i filtre til  
vandhaner m.v. Bliver det aktuelt,  
skal du selv skylle filtrene 

•  Eventuel ekstraarbejde aftales 
skriftligt med VVS-installatøren  
inden udførelsen 

Tilbuddet omfatter ikke:
•  Eventuelt tømrer-, murer- eller 

malerarbejde

•  Eventuel tømning og fjernelse af 
olietank over terræn 

•  Eventuel tømning og afblænding af 
nedgravet olietank 

•  Eventuel flytning af udvendig 
vandhane.

•  Øvrige forhold som ikke er  
nævnt ovenfor

Fast pris på husinstallation
For at undgå misforståelser, er her et par præciseringer: 

Vamdrup Fjernvarme A.m.b.A. 
Nygade 4 - 6 · 6580 Vamdrup · post@vamdrupfjernvarme.dk · 75 58 10 37 · vamdrupfjernvarme.dk

Fyret !ernes 
og erstattes med en unit 

- f.eks. som vist her. 
Andre fabrikater 

kan anvendes

Fast pris på husinstallation 
 en samlet pakke 

55 cm

66 cm

32 cm



Vil du spare årligt mellem 2.000 - 4.000 kr. ved tilslutning til fjernvarmen ?
VI vil give dig de samme fordele, som andre fjernvarmekunder i Vamdrup allerede har:

• Du får en sikker, problemfri og lydløs opvarmning 
• Du får en markant mindre varmeregning i fremtiden
• Du sparer miljøet for mange tons CO2 
• Du får ingen udgifter til udskiftning af stikledninger - heller ikke fremover 

Kampagnetilbud 
 

Spar 41.000 kr 

• Tilslutning, stikledning og ny unit til fast pris 37.000 kr. (finansiering kan tilbydes af SYDBANK).
• Arbejdsløn udgør 24.400 kr. heraf. Beløbet kan fratrækkes på selvangivelsen som håndværkerfradrag. 
•  Etablering af midlertidig forsyning ved havari på fyr. Det gælder for tilmeldte forbrugere,  

og når projektet har opnået tilstrækkelig tilslutning

Fjernvarme området består af:  
Jernbanegade / Hvidøre / Grønningen / Fredensgade / Buen 
Der kommer fjernvarme i dit område, hvis 60% af husene tilmeldes fra starten. 

Vores kampagnetilbud gælder, hvis vi har din tilmelding senest 31. maj 2021.
Betaling af 37.000 kr. skal først ske når projektet har opnået 60% tilmelding.
Herefter er normalprisen ca. 78.000 kr.

Beregn din varmeøkonomi
På vedlagte løsblade kan du selv beregne, hvor meget du sparer ved fjernvarme. 
Ønsker du vores hjælp til at udregne din besparelse, er det også muligt  
– se vedlagte svarkort. 

Grøn omstilling
Ved at vælge fjernvarme bliver du også en del af den grønne omstilling.  
Fjernvarmen i Vamdrup er 95 % CO2-neutral fra 1. oktober 2021. 

Vi er klar til at hjælpe dig
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at sende en mail til os 
post@vamdrupfjernvarme.dk eller ringe på 75 58 10 37.

Venlig hilsen

Niels B. Thomsen
Bestyrelsesformand

Vamdrup Fjernvarme A.m.b.A.
Nygade 4 - 6 · 6580 Vamdrup 
vamdrupfjernvarme.dk
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Grøn fjernvarme på vej
Skift dit gas- eller oliefyr ud med fjernvarme. Det er både billigt, nemt og godt for klimaet


