
OVERVEJER DU 
FJERNVARME? 

 
Gør som familien Larsen og skift til fjernvarme.

„Vi er gået fra en usikker løsning til en meget sikker med fjernvarme.“

Martin, Mie og pigerne Silke og Chanel



DET ER SIKKERT 
OG TRYGT
Martin og familien er meget tilfredse med fjernvarmen i huset 
i Haslund.

„Vi er gået fra en usikker løsning med gas, til en meget 
sikker løsning med fjernvarmen. Der er altid varmt vand, 
og der er ikke noget årligt service eller dele, der skal 
udskiftes. Det er sikkert og trygt.“

Nu skal familien ikke længere vente på, at der er nok 
varmt vand, når de skal i bad.

„Med gasfyret har vi oplevet tre gange efter arbejde 
fredag eftermiddag, at det ikke virkede. Ingen tog 
telefonen hos gasselskabet, og vi stod en hel 
weekend uden varmt vand. Det slipper vi for nu.“

Martin fremhæver også fællesskabet, som en kæmpe 
værdi.

„Jo flere der er på, jo flere er der til at betale 
regningen. Så vi skal bare have så mange på 
som muligt,“ opfordrer han.

DERFOR LOKAL
FJERNVARME
Det er billigt 
Det er ikke en stor investering for dig at komme på 
fjernvarmen i forhold til andre opvarmningsformer. Frem til 31. 
marts koster det 3.000 kr. Ingen må tjene på fjernvarmen, og 
værket er ejet af forbrugerne, så du får medindflydelse.

Det er grønt 
Du er med til at gøre Danmark lidt grønnere, fordi miljøet 
nyder godt af fjernvarmen. Vi bruger solvarme fra anlægget på 
Hammelvej og har desuden træpiller og naturgas om reserve. 

Det er trygt og sikkert 
Er der problemer, løser vi dem hurtigt. Du kan trække på 
døgnvagten året rundt, da det er inkluderet i fjernvarmeprisen. 
Skal noget udskiftes, skal du dog selv betale.

Vi leverer grøn fjernvarme til dig



SÅDAN 
KOMMER DU PÅ

Har du spørgsmål? Så ring til os på 86 46 20 44 på hverdage mellem 9-12.

Du kan også udfylde skemaet på hjemmesiden www.vokv.dk Her kan du 
samtidig se prisen på fjernvarmen og sammenligne med andre 
fyringsformer.

Du kan ikke få tilskud til at skifte olie og naturgas med fjernvarme eller 
varmepumpe, fordi der allerede er fjernvarme i dit område.

Er du naturgaskunde?
Så har du mulighed for at få dækket en del af det gebyr på 8.000 kroner, 
som det statslige naturgasdistributionsselskab EVIDA, kræver for at koble 
dig af nettet. Du kan søge Afkoblingspuljen, der åbner 2021, via 
Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk


