Er fjernvarme bare ”varm luft” eller en god ide for
pengepungen og miljøet?
Borgermøde onsdag d. 29. august kl. 19 i Krudthuset
Fjernvarmen dækker i dag langt størstedelen af de danske husstande med varme. Det er en stabil og
billig opvarmningskilde, som sikrer forbrugeren problemfri opvarmning af bolig og badevand.
Farsø Varmeværk har i dag en 100 % grøn vedvarende energiforsyning, som er baseret på skovflis og
solvarme. Prisen ligger blandt de billigste i Danmark og alt dette mener vi, at Fandrup skal være en
del af.
Vi har sammen med en gruppe fra Fandrup udarbejdet et forslag til hvordan, fjernvarme i Fandrup,
kan blive en realitet. Grundlæggende er der 3 forudsætninger som skal opfyldes:
 Der skal være 20 forbrugere, som indenfor 1år tilsluttes fjernvarme
 Der skal være yderligere 20 forbrugere, som indenfor 8 år vil tilsluttes fjernvarme
 Der skal være et godkendt projektforslag, for fjernvarme i Fandrup

Hvorfor fjernvarme:
Fjernvarmen giver sikkerhed for uforudsete omkostninger. Der er ikke noget fyr som
pludselig skal repareres eller udskiftes, der er ikke bestemte eftersyn som skal overholdes,
der er ikke pladskrav til fyr og brændsel, der er ikke tidsforbrug med at finde tilbud på olie,
gas eller træpiller, der er ikke problemer med ferie pasning af fyr osv..
Fjernvarmen er kort sagt; Billig, Stabil, Nem og Miljørigtig.
Hvad koster det:
Det er ikke kun den årlige varme der er billig, det er også tilslutningen. Den koster kun
25.000 kr. for et almindeligt hus. Vi sørger for alt grave arbejdet og rydder pænt op efter os.
Udover dette koster det et beløb til en VVS’er for at frakoble det gamle fyr osv.
For at få fjernvarme til Fandrup skal der etableres en transmissionsledning til Farsø. Denne
betales gennem et anlægsbidrag, som forbrugerne i Fandrup betaler over 20 år. Ønsker man
tilslutning med det samme er prisen 1133kr/år i 20 år. Ønsker man, at udskyde tilslutningen
med op til 8 år er prisen 1500kr/år i 20 år.
Vi har for Fandrup regnet på forskellige fyringsformer som olie, gas og træpiller og i alle
tilfælde har fjernvarmen vist sig at være billigst!
Vil du se hvad du skal give, kan du gå ind på Farsø Fjernvarmes hjemmeside og beregne
netop din varmepris.
Har dette fanget din interesse så mød op til borgermødet i Krudthuset d. 29. 08.

2018 kl. 19.00 og hør mere. Repræsentanter fra Farsø Fjernvarme, Svend Anker Jensen fra
V. Hornum Smede og VVS samt Casper Ilsø Vinther fra EDC Danebo Farsø deltager.
Hvis man har spørgsmål, men er forhindret d. 29. august, kan man kontakte
Lars Høholt 20 45 38 77 – Lars Vestergaard 61 78 29 02 – Frederik Bundgaard 20 36 86 88 –
Jens Chr. Pedersen 24 88 99 43

