Konvertering fra gas til Fjernvarme 01.04.2021
Tlf
E.mail

Gaspris
12 kr
95 m3 gas

+ afgifter
svarer til

Forbrugt gas pr i m3
Varmeforbrug
Husstørrelse

1 Mwh varme

1400 m3 gas
14,737 Mwh varme
130 m2

Tilbud på konvertering til fjernvarme.
Konvertering til fjernvarme:
25.000 kr. - rabat 5.000 kr.

20.000,00 kr.

Årlig driftudgifter:
Målerleje
Arealafgift 15 kr./m2
Varme forbrug 300 kr./Mwh
Årlige driftudgifter ekskl. moms
Moms 25%

15
300

1.500,00 kr.
1.950,00 kr.
4.421,05 kr.
7.871,05 kr.
1.967,76 kr.

130
14,737

25%

Årlige driftudgifter Inkl. moms

9.838,82 kr.

Unitleje pr år 1000 kr + moms

1250 kr

Der afregnes altid med gældende tariffer, som er anmeldt til Forsyningstilsynet.
Ved accept af overnævnte tilbud underskrives tilbudet af ejerne og returneres til
Stoholm Fjernvarme.
Stoholmfjernvarme@mail.tele.dk
Mvh.
Stoholm Fjernvarme A.M.B.A.

tlf
Tilkendegivelse af tilbud

Henry Jensen
Formand

Stoholm
Underskrift:

Vil med
Vil ikke med

97541563

April 2021

Konvertering til fjernvarme
Flere husejere i dit område har allerede spurgt på fjernvarme, derfor vil vi
blot høre om fjernvarme også er noget for dig?
Stoholm Fjernvarme vil gerne tilbyde dig at komme med i det grønne
fællesskab med en fordelagtig kampagnerabat på 5.000 kr.
Normal tilkoblingspris 25.000 kr.
Kampagne tilkoblingspris 20.000 kr . Inkl. Moms for et parcelhus.
Vores kampagne tilkoblingspris på 20.000 kr incl. Moms er kun gældende
så længe hovedledningen ikke er dækket.
Fra 01.04.2022 når vi skal grave en ekstra gang for at lave en tilkobling er det vores
normalpris på 25.000 kr incl. Moms.
Fjernvarmen sørger for:
Etablering af nedgravning af fjernvarmestik og opsætning af hovedhaner.
Levering,montering og indregulering af fjernvarmeunit til varmt vand og
regulering af fremløbs-og returtemperatur.
El- arbejde i forbindelse med installation af fjernvarmemåler.
Oprydning og bortskaffelse af affald.
Instruktion i anlæggets drift.

Du sørger selv for:
Når du beslutter dig for fjernvarme, skal du selv afmelde din naturgas hos
Evida, Vognmagervej 14, 8800 Viborg, hos dem kan man ansøge om
tilskud fra nedtagningspuljen.
Nedtagning af eksisterende skorsten.
Udgifter til håndværkere til reparation. Håndværkerfradrag.
Ændring af BBR.
Opsigelse af service aftale på gasfyr.
Afmelding af naturgasinstallation.
Tilslutningen fra uniten til eget anlæg

Evt. spørgsmål kan besvares af Stoholm Fjernvarme tlf. 97541563
Mvh
Stoholm Fjernvarme.
Henry Jensen

Afmelding af gas
Du skal gå på nettettryk på Evida-Anlægsprojekter- Ny afkoblingsordning og
Så kan du læse hvad du skal gøre.

Du sparer hvert år ca 2000 kr til nyt fyr om 15 år og der er ingen vedligeholdelse
og så fyrer du med grøn energi (varmepumpe) og hvis der er problemer
ringer du bare til Fjernvarmen.

Mvh
Kris Sørensen

