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FJERNVARME TIL NYRÅD – HER ER ET GODT TILBUD
Ejendom: «VejNavn» «HusNummer»«HusBogstav», Nyråd, 4760 Vordingborg
Ejd.nr: «EjendomsNr»

Vordingborg Fjernvarme er leverandør af billig og ikke mindst miljøvenlig varme, da der fyres med halm
og flis, som er 100 % CO2-neutrale. Det skulle gerne komme så mange som muligt til gavn og glæde.
Bestyrelsen for Vordingborg Fjernvarme A/S har derfor besluttet, at projekt ”Fjernvarme til Nyråd” igangsættes. I den forbindelse er der udarbejdet et godt tilbud til alle boliger i Nyråd, der er omfattet af det af
Vordingborg Kommune godkendte fjernvarmeprojekt.
 Bliv tilsluttet Vordingborg Fjernvarme for kun 10.000 kr. inkl. moms .
Tilbuddet omfatter følgende ydelser mm. (gælder for 1 bolig):




1 stk. Termix unit, væg eller gulvmodel, inkl. kabinet og klimastyring
Gratis stik: Vordingborg Fjernvarme sørger for stikket fra vejen og ind til ejendommen,
Installation, som omfatter flg.:
o 1 stk. 80 eller 105 l varmvandsbeholder inkl. styring og tilslutning
o Tilslutning til eksisterende varmeinstallation max 6 m rør
o Tilslutning til hovedventiler, fjernvarme max 10 m rør
o Tilslutning til eksisterende vandinstallation max 6 m rør
o El-arbejde til fjernvarmeinstallationen
o Inkl. opstart og indregulering
o Nedtagning og bortkørsel af gamle kedel, varmvandsbeholder og rør
o Nedtagning af evt. aftræk fra gaskedel gennem væg/loft, dog ikke udbedring af huller mm.
o Afbrydelse af forbindelse til evt. olietank. Ejer sørger selv for afpropning og evt. sløjfning
samt afmelding til kommunen.
o Vordingborg Fjernvarme betaler for den fysiske frakobling af evt. gasinstallation

 Installation omfatter ikke murer, tømrer og anden bygningsarbejde, herunder retablering af fliser
mm.
 Tilbuddet omfatter ikke installation af et vandbåret system ved konvertering fra el-varme til fjernvarme
 Vi tilbyder fortsat en økonomisk løsning, hvor installationen finansieres via en afdragsordning over
op til 3 år og med en rente på pt. 8 %.
Eneste betingelse der stilles i forbindelse med tilbuddet er, at ejendommen tilkobles fjernvarme umiddelbart efter at tilslutning er mulig, samt at fjernvarme fremadrettet er ejendommens primære varmekilde (husk i den forbindelse at få tilrettet BBR-meddelelsen).
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Det er også muligt at få indlagt fjernvarme uden at benytte sig af tilbudet – fx hvis man ønsker at benytte
et bestemt VVS-firma eller selv sørger for uniten. Såfremt du/I vælger selv at købe unit og klare installationen, leverer vi et gratis stik.
Dette giver 3 scenarier for hvordan fjernvarmen kan blive installeret, når man først har besluttet
sig:
a) Grundejer benytter sig af Vordingborg Fjernvarmes tilbud på 10.000 kr. inkl. moms og får leveret
stik, installation samt unit af Vordingborg Fjernvarme
b) Grundejer benytter sig af Vordingborg Fjernvarmes tilbud på 10.000 kr. inkl. moms og får leveret
stik, installation samt unit af Vordingborg Fjernvarme. Betalingen finansieres via en afdragsordning over maks. 3 år med en rente på pt. 8 %. Opkrævning af afdrag starter først, når fjernvarmen kan leveres. Ændring af el-opvarmede huse til vandbåret system er ikke omfattet af tilbud
om finansiering via en afdragsordning,
c) Grundejer sørger selv for unit og installation og afregner selv herfor med sit eget VVS-firma.
Vordingborg Fjernvarme sørger for stik.
Sidste frist for at fremsende bindende tilmelding er senest tirsdag den 01.02.2022.
Obs – ovenstående tilbud gælder ikke for erhvervsejendomme pga. særlige regler for tilslutning af
disse. Ejere af erhvervsejendomme, der ønsker fjernvarme, skal kontakte forsyningens John – se længere nede.
Det er vigtigt at understrege, at tilmeldingen kun er bindende under forudsætning af at projektet også
kan gennemføres. Og det kræver at ca. 50 % af alle potentielle nye fjernvarmekunder i Nyråd tilmelder
sig.
Tilmelding sker ved at udfylde vedlagte tilmeldingsskema og returnere det ene eksemplar til Vordingborg Forsyning – enten via almindelig post til Brovejen 10, 4760 Vordingborg, direkte i postkassen på
Brovejen 10 - eller via mail til kontakt@vordingborgforsyning.dk , mærket ”Tilmelding til fjernvarme i
Nyråd”.
Afregning for tilslutning og etablering af fjernvarme forfalder først til betaling, når installationen er afsluttet.
På forsyningens hjemmeside kan du/I læse mere om fjernvarme, herunder om betingelse for levering
af fjernvarme, beregning af besparelsespotentiale mm. https://vordingborgforsyning.dk/fjernvarme/omfjernvarme
Du/I er selvfølgelig også velkomne til at kontakte os inden for normal tlf. åbningstid på tlf. 55353700 for
evt. spørgsmål til projektet (man-torsdage 10-14, fredage 10-12).
Tekniske spørgsmål kan rettes til John Olsen, enten via tlf. 29249750 (hverdage imellem kl 10-12) eller
via mail til jool@vordingborgforsyning.dk

Venlig hilsen

Søren Mikkelsen
Direktør
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Aftale om fjernvarmelevering, private/boliger – NYRÅD
Der er mellem ejeren af nedennævnte ejendom og Vordingborg Fjernvarme A/S, CVR-nr. 30 69 24 46 indgået
aftale om tilslutning af fjernvarme til ejendommen beliggende:
Gadenavn/nr.

«VejNavn» «HusNummer»«HusBogstav»

Postnr./By

4760 Vordingborg

Ejendomsnr.

«EjendomsNr»

I forbindelse med underskrift af denne aftale er ejeren af ejendommen orienteret om nedenstående bestemmelser og takster:




Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering
Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering
Takstblad

OBS! Gældende version af Almindelige- og Tekniske Bestemmelser, taksblade m.v. vil altid fremgå af Vordingborg Forsynings hjemmeside, ligesom disse kan rekvireres på Forsyningen.
Ved underskrift af nærværende aftale, accepterer ejeren af ejendommen, tilslutning af ovennævnte ejendom,
på de, til enhver tid gældende betingelser, jf. udleverede Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering,
Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering og takstblad.
Aftalen er bindende og skal være Vordingborg Fjernvarme A/S i hænde senest den 01.02.2022.
Såfremt projektet ikke opnår tilstrækkelig stor tilslutning, gennemføres projektet ikke og aftalen bortfalder.

Valg af installation og finansieringsscenarie (kryds af):
a) Grundejer benytter sig af Vordingborg Fjernvarmes tilbud på 10.000 kr. inkl. moms og får leveret stik,
installation samt unit af Vordingborg Fjernvarme
b) Grundejer benytter sig af Vordingborg Fjernvarmes tilbud på 10.000 kr inkl. moms og får leveret stik,
in-stallation samt unit af Vordingborg Fjernvarme. Betalingnfinansieres via en afdragsordning over
maks. 3 år med en rente på pt. 8 %. Opkrævning af afdrag starter først, når fjernvarmen kan leveres.
Ændring af el-opvarmede huse til vandbåret system er ikke omfattet af tilbud om finansiering via en
afdragsordning.
c)

Grundejer sørger selv for unit og installation og afregner selv herfor med sit eget VVS-firma. Vordingborg Fjernvarme sørger for stik.
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Boligareal i henhold til BBR

_________ m2

Ejendommen indeholder

_________ Lejligheder/lejemål

Ejendommen tilsluttes snarest muligt efter færdiggørelse af projektet, hvorefter Vordingborg Fjernvarme A/S vil
opkræve fast bidrag, forbrugsbidrag m.v., jf. det til enhver tid gældende takstblad.
Aftalen er kun gældende under forudsætning af at projektet gennemføres.

Ejer(e) af ejendommen:

Vordingborg Forsyning nov. 2021

«VejNavn» «HusNummer»«HusBogstav»
Navn

Vordingborg Fjernvarme A/S
Gadenavn/nr.

Brovejen 10, Masnedø
Postnr./By

4760 Vordingborg
Telefon

Telefon:

5535 3700
Dato

Dato: 5. november 2021

Underskrift

Søren Mikkelsen, direktør
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Aftale om fjernvarmelevering, private/boliger – NYRÅD
Der er mellem ejeren af nedennævnte ejendom og Vordingborg Fjernvarme A/S, CVR-nr. 30 69 24 46 indgået
aftale om tilslutning af fjernvarme til ejendommen beliggende:
Gadenavn/nr.

«VejNavn» «HusNummer»«HusBogstav»

Postnr./By

4760 Vordingborg

Ejendomsnr.

«EjendomsNr»

I forbindelse med underskrift af denne aftale er ejeren af ejendommen orienteret om nedenstående bestemmelser og takster:




Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering
Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering
Takstblad

OBS! Gældende version af Almindelige- og Tekniske Bestemmelser, taksblade m.v. vil altid fremgå af Vordingborg Forsynings hjemmeside, ligesom disse kan rekvireres på Forsyningen.
Ved underskrift af nærværende aftale, accepterer ejeren af ejendommen, tilslutning af ovennævnte ejendom,
på de, til enhver tid gældende betingelser, jf. udleverede Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering,
Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering og takstblad.
Aftalen er bindende og skal være Vordingborg Fjernvarme A/S i hænde senest den 01.02.2022.
Såfremt projektet ikke opnår tilstrækkelig stor tilslutning, gennemføres projektet ikke og aftalen bortfalder.

Valg af installation og finansieringsscenarie (kryds af):
d) Grundejer benytter sig af Vordingborg Fjernvarmes tilbud på 10.000 kr. inkl. moms og får leveret stik,
installation samt unit af Vordingborg Fjernvarme
e) Grundejer benytter sig af Vordingborg Fjernvarmes tilbud på 10.000 kr inkl. moms og får leveret stik,
in-stallation samt unit af Vordingborg Fjernvarme. Betalingen finansieres via en afdragsordning over
maks. 3 år med en rente på pt. 8 %. Opkrævning af afdrag starter først, når fjernvarmen kan leveres.
Ændring af el-opvarmede huse til vandbåret system er ikke omfattet af tilbud om finansiering via en
afdragsordning.
f)

Grundejer sørger selv for unit og installation og afregner selv herfor med sit eget VVS-firma. Vordingborg Fjernvarme sørger for stik.
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Boligareal i henhold til BBR

_________ m2

Ejendommen indeholder

_________ Lejligheder/lejemål

Ejendommen tilsluttes snarest muligt efter færdiggørelse af projektet, hvorefter Vordingborg Fjernvarme A/S vil
opkræve fast bidrag, forbrugsbidrag m.v., jf. det til enhver tid gældende takstblad.
Aftalen er kun gældende under forudsætning af at projektet gennemføres.

Ejer(e) af ejendommen:

Vordingborg Forsyning nov. 2021

«VejNavn» «HusNummer»«HusBogstav»
Navn

Vordingborg Fjernvarme A/S
Gadenavn/nr.

Brovejen 10, Masnedø
Postnr./By

4760 Vordingborg
Telefon

Telefon:

5535 3700
Dato

Dato: 5. november 2021

Underskrift

Søren Mikkelsen, direktør
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