Sådan foregår det:
Vejen til fjernvarme
1

En stor del af Haderslev har allerede fjernvarme, men nu får resten
af Haderslev, Starup og Marstrup også tilbud om fjernvarme.

2

Det er et stort projekt, der vil vare i en årrække. Du kan se, hvornår vi
forventer at komme til dit område på:.
https://www.haderslev-fjernvarme.dk/udvidelsesplan/tidsplan/

3

Rigtig mange har allerede vist interesse for fjernvarme (50% pr. 9. jan. 2021).
Vi kan i det første år, hvor vi arbejder i dit område, tilbyde dig vores
kampagnepriser. Hvis du først tilmelder dig, når vi har gravet forbi dit hus,
pålægges et genopgravningsgebyr. Se kampagneprisernes tidslinje her:
https://www.haderslev-fjernvarme.dk/media/42667/kampagnepris-tidslinje.pdf
Du kan tilmelde dig på:
https://www.haderslev-fjernvarme.dk/udvidelsesplan/tilmeld/
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Vi sender dig en informationspakke og en aftale, som du kan udfylde,
underskrive og sende retur, hvis du vil være med til at sikre at fjernvarmen
kommer til dit område. Du betaler ikke noget, før vi når til dit område.

5

Når vi nærmer os udgravningen på din vej, får du besøg af en af vores
medarbejdere, så I kan aftale, hvor der skal graves på din grund, og hvor
fjernvarmerøret skal ind i huset.
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Så kommer gravkøerne og graver ud til fjernvarme
på din vej og grund. Bagefter genskaber vi din have/
indkørsel så den stort set ser ud som før vi kom.
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Når vi er færdige med at grave, skal du lave en
aftale med en VVS’er på vores liste, så han kan
udskifte dit nuværende fyr med en fjernvarmeunit.
VVS-arbejdet og fjernvarmeunitten er selvfølgelig
med i kampagnepriserne. Når vi har tjekket, at alt
er i orden, bliver måleren plomberet.

Tillykke!

Nu har du nem,
stabil og billig
fjernvarme.

VEND OG LÆS MERE >

Det skal du gøre
Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du tilmelde dig på:
https://www.haderslev-fjernvarme.dk/udvidelsesplan/tilmeld/
Underskrive en aftale, som vi sender dig og sende den retur til os
Betale for tilslutningen til fjernvarme, når stikledningen er etableret
Lave en aftale med en VVS’er på vores liste, han udfører det indvendige
arbejde (med i prisen)
Du skal selv sørge for evt. murer-, el-, tømrer-, tag- og malerarbejde
(ikke med i prisen)

Det gør Haderslev Fjernvarme
Sender dig en informationspakke inkl. en aftale
3-6 måneder før vi graver i dit område, kontakter vi dig for at aftale
et besøg, hvor vi taler processen igennem
Kommer og tjekker, at alt er i orden, når VVS’eren har været der,
og plomberer måleren

Det gør entreprenøren
Graver ud til fjernvarme på din vej
Graver ud til fjernvarme på din grund. Etablerer stikledning
og gør klar til den indvendige installation
Genskaber din have/indkørsel, så den stort set ser ud som før

Det gør VVS’eren (det indvendige arbejde)
Udskifter dit nuværende fyr med en fjernvarmeunit
Trykprøver og indregulerer din varmeinstallation
Tager dit gamle fyr med, hvis du ønsker det
Du finder nærmere i Specifikation af Standardinstallation på hjemmesiden:
https://www.haderslev-fjernvarme.dk/standardinstallation

Læs mere på www.haderslev-fjernvarme.dk
eller ring til os på 74 52 21 88

