Er fjernvarme bare ”varm luft” eller en god idé for
pengepungen og miljøet?
Kom til nyt møde i Krudthuset torsdag d. 13.12.2018 kl. 19
Farsø Fjernvarme har nu sat gang i udarbejdelsen af projektforslag til at føre fjernvarme til Fandrup.
Godkendes dette er det stadig en forudsætning for igangsætning af projektet, at en vis mængde
husstande i Fandrup tilslutter sig fjernvarme nu eller inden for 8 år.
Hver husstands omkostning for at tilslutte sig fjernvarme er:

Installation af Fjernvarme:
Tilslutningsafgift
Frakobling af gas
Tilslutning i alt
Årlig omkostning i 20 år
(rørføring fra Farsø)

Tilslutning
nu
25.000
0
25.000

Tilslutning
indenfor 8 år
25.000
8.200
33.200

1.133

1.500

I ovennævnte pris er også alt gravearbejde og efterfølgende oprydning.
Hvis man i dag har træpillefyr, oliefyr eller varmepumpe vil Farsø Fjernvarme købe energibesparelsen
for ca. kr. 5.000, som så reducerer ovennævnte tilslutningspris. Dette gælder frem til udgangen af
2019.
Hertil kommer udgifter til nedtagning af gammelt gas-, olie- eller pillefyr og de efterfølgende
indvendige installationer. Hvis en nøjagtig pris for dette ønskes er det vigtigt at kontakte sin VVSmand, som kan give et tilbud/overslag over dette.

Drift af fjernvarme:
Et standardhus på ca. 130 m2 med almindelig isolering vil koste ca. 13.000 kr. årligt at opvarme. Heri
er indregnet ovennævnte årlige omkostning.
Fjernvarme giver sikkerhed mod 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 feriepasning af fyr o.s.v.

Fjernvarmen er kort sagt: billigere, stabilt, nemt og miljørigtigt.

Har dette fanget din interesse, så mød op til borgermødet i Krudthuset d. 13.12.2018 og
hør mere. Bestyrelsen fra Farsø Varmeværk vil være til stede. Under mødet er der
mulighed for at underskrive kontrakt om at få indlagt fjernvarme nu eller indenfor 8 år.
Herefter vil vi optælle underskrevne kontrakter, og der vil blive taget stilling til, om
projektet sættes i gang.
Er nogle af jer interesseret i tilslutning af fjernvarme, men er forhindret i at deltage denne
aften kan man kontakte Jens Chr. Pedersen på 24 88 99 43 senest 19.12.18.
Venlig hilsen arbejdsgruppen, Frederik Bundgaard, Lars Vestergaard, Lars Høholt og Jens Chr.
Pedersen

