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Fjernvarme til
Resenbro og Voel
Grøn. Nem. Billig.

Fjernvarmen er klar. Vi mangler kun dig
Silkeborg Forsyning har nu et godkendt projekt, der kan bringe fjernvarmen til Resenbro og Voel
inden for 5 år. Endda til en rigtig god pris. Derfor har vi et enestående tilbud til dig lige nu.

Sig ja tak nu! Prisen bliver ikke bedre
Flere end 2 ud af 3 danskere har fjernvarme, og nu kan du
blive en af dem.
Som du kan se her i folderen, er der rigtig mange gode
grunde til, at mange vælger fjernvarmen. Derfor er vi
glade for, vi kan invitere dig med i fjernvarmefællesskabet
også. Siger du ja tak nu, kan du endda spare 28.000 kroner
på tilslutningen, hvis du kobler dig på, når vi etablerer
fjernvarme i dit område.

Hvor gammelt er dit fyr?

skifte til fjernvarme. Tilslutningen bliver ikke billigere, og
din driftsøkonomi bliver også god. Det kan du læse mere
om på de næste sider.

Muligheden kommer ikke tilbage
Fjernvarmen kommer til Resenbro og Voel, men kun hvis
du og dine naboer ønsker det: Mindst 55 procent skal have
sagt ja tak senest den 1. juli 2019, ellers bliver projektet
aflyst. Derfor hvis du gerne vil tilsluttes fjernvarme, så
tilmeld dig allerede i dag. Jo før vi når op på de 55 procent
tilmeldte, jo før kan vi meddele, at fjernvarmen med
sikkerhed kommer til Resenbro og Voel.

Skal dit olie- eller gasfyr snart på pension, er det oplagt at
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De første boliger kan blive tilsluttet allerede i 2020.
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Sig ja tak til
fjernvarmen nu!
silkeborgforsyning.dk/
fremtidensvarme

Økonomien bliver ikke bedre
For at skubbe projektet i gang giver vi et enestående tilbud på tilslutningen.

Spar 28.000 kroner på tilslutningen*
Normalt koster det ca 68.000 kroner at skifte fra gas- eller oliefyr til fjernvarme. Men da vi kan tilslutte mange
forbrugere på én gang, kan vi tilbyde det til en betydeligt
lavere pris. Hvis du kan udnytte håndværkerfradraget, så
bliver økonomien endnu bedre.

Enestående tilbud på fjernvarme
Tilbuddet omfatter:
Tilslutning inkl. afbrydelse af gas
(normal pris ca. 43.200 kr.)
Fjernvarmeanlæg inkl. montage
(normal pris ca. 25.000 kr.)
5 års udvidet garanti på anlæg
Samlet løsning
Ved fuld udnyttelse af
håndværkerfradrag
I alt

24.000 kr.
15.900 kr.
Gratis
39.900 kr.
ca. -6.500 kr.
ca. 33.400 kr.

* Forudsætter tilslutning når vi etablerer fjernvarme i dit område

*Spar 28.000 kr.
ved tilslutning nu

Beregn din
besparelse på
vores
hjemmeside
Attraktiv finansiering
Installationen af fjernvarme koster kun 39.900 kr. Du
kan få den finansieret på meget fordelagtige vilkår:
• 754 kr. om måneden - rentefrit i 5 år.

Lån eksempelvis 39.900 kr. i 60 mdr. for 754 kr./mdr. ÅOP 5,18 %. Variabel rente 0 %. Oprettelsesgebyr 2.394 kr. Adm. gebyr 45 kr./mdr. BS gebyr 4 kr./mdr. Total sum af ydelser 45.234 kr.
14 dages fortrydelsesret. Lånet tilbydes i samarbejde med Resours Bank (beregnet 1. september 2018).

Beregn din pris og besparelse
Du kan hurtigt beregne, hvad fjernvarmen vil koste for dig.
• Tast dine oplysninger ind i prisberegneren på
beregner.silkeborgforsyning.dk.
• Eller kontakt os og få hjælp til beregningen.

Hvor meget sparer du med fjernvarme?
Ved skift fra gasfyr (10 år gammelt)
Boligstørrelse:
Nuværende gasforbrug:
Hvert år sparer du ca.

130 m2
1400 m3/år
4.000 kroner

Ved skift fra oliefyr (10 år gammelt)
Boligstørrelse:
Nuværende olieforbrug
Hvert år sparer du ca.

130 m2
1800 l olie/år
12.000 kroner

Fjernvarme – derfor!
Fjernvarmen fra Silkeborg Forsyning er et godt valg både for dig,
din økonomi og for klimaet.

Fjernvarme er nemt - én gang for alle

Fjernvarme er god økonomi

Så snart fjernvarmen er i hus, skal du ikke tænke på
brændsel, vedligehold og reparationer. Et fjernvarmeanlæg holder typisk i 25-30 år.

Fjernvarme er typisk billigere end naturgas, og sammenlignet med en varmepumpe er prisen ca. den samme. Men
det er væsentligt billigere at få installeret fjernvarme
end at skifte til varmepumpe.

Fjernvarmen og det varme vand - er der altid
Vi har ansvaret for, at varmen er der og fungerer problemfrit. Du har altid varmt vand - og nok af det.

Fjernvarmen bliver grønnere og grønnere
Fjernvarme er det rigtige skridt på vejen til miljørigtig
varme. I dag er fjernvarmen primært baseret på overskudsvarme fra elproduktion på kraftvarmeværket og på
solvarme. Vi udnytter også overskudsvarme fra industri,
datacentre m.v.

Varmen kommer fra verdens største
solvarmeanlæg
Når du får varmen fra os, får du varme fra verdens største
solvarmeanlæg på Sejling Hede. I sommermånederne
kan anlægget dække hele byens behov for fjernvarme og
varmt vand.

Fjernvarmen giver dig bedre plads
Installationen fylder ikke mere end et almindeligt overskab, så du får mere rum til sko, overtøj og kosteskab i
dit bryggers.

Vil du vide mere?
På silkeborgforsyning.dk/fremtidensvarme finder du svar
på de fleste spørgsmål om fjernvarme og meget mere
information om kampagnen.

Hvad enten du er interesseret i sidste nyt om kampagnen, eller om du har besluttet
dig for at få fjernvarme - så udfyld kontaktformularen på hjemmesiden.

Interesseret – udfyld formularen

Sig ja tak til
fjernvarmen på
silkeborgforsyning.dk/
fremtidensvarme

Udfyld kontaktformularen på silkeborgforsyning.dk/fremtidensvarme - så har vi mulighed for at kontakte dig. Du kan
altid melde dig fra igen.
•
•
•

•

Vi holder dig ajour med vigtige oplysninger, der kan
have betydning for dit valg af fremtidens varme.
Du får direkte besked, når vi kommer på besøg i dit
nærområde.
Du kan bestille et uforpligtende besøg for gennemgang
af din installation og dine muligheder inden du beslutter dig.
Du kan bestille tilslutning til fjernvarme.

Silkeborg Forsyning a/s
Tietgensvej 3 . 8600 Silkeborg
Tlf 8920 6400
mail@silkeborgforsyning.dk
www.silkeborgforsyning.dk
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Hvad gør jeg nu?

