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Vil du have fjernvarme? 
Udfyld vedlagte 
tilslutningserklæring 
og send den retur. 
Så sørger vi for resten. 



Nu har du og dine naboer i Himmelev endelig 
mulighed for at få fjernvarme – og så er der god 
grund til at sige tillykke. Fjernvarmen i Himmelev 
er nemlig samlet set en billigere opvarmnings-
form end naturgasfyr, varmepumper og oliefyr 
– og grønnere end både naturgasfyr og oliefyr. 
Og så er det endda nemt at skifte. Faktisk skal 
du bare sige ja, så klarer vi resten. Læs mere 
her i folderen eller på fors.dk/himmelev

Bestil inden fjernvarmen 
kommer til din vej og slip 
for genopgravningsgebyret 
på ca. 20.000 kr.

Du skal ikke have penge  
op af lommen
Hos os får du dit fjernvarmeanlæg 
på abonnement i stedet for at 
købe det. Det betyder, at du ikke 
skal have penge op af lommen 
til dit nye anlæg. Det er med i 
abonnementsprisen. Samtidig 
slipper du for udgifter til løbende 
service og vedligeholdelse. Den del 
klarer vi nemlig også for dig. 



3 gode grunde 
til at få fjernvarme

Du sparer penge uanset hvad.1

2 Du bliver ikke bare lidt mere grøn. 
Du bliver MEGET mere grøn.

3 Du skifter nemt til fjernvarme. 
Vi klarer nemlig det hele for dig.



Ca. 8.000 kr. 
i årlig besparelse ved skift fra et 
oliefyr til fjernvarme.

Ca. 1.000 kr. 
i årlig besparelse ved skift til  
fjernvarme i stedet for et nyt 
naturgasfyr (inkl. afdrag på nyt 
naturgasfyr)

Ca. 2.400 kr. 
i årlig besparelse ved skift til 
fjernvarme i stedet for en ny 
varmepumpe (inkl. afdrag på ny 
varmepumpe)

Du sparer penge uanset hvad

Skifter du til fjernvarme, kan du spare 
mange penge hvert år. Også selvom du 
udskifter et naturgasfyr, som ellers kunne 
holde nogle år endnu.
Og husk: Du skal IKKE have penge op af 
lommen til det nye fjernvarmeanlæg. Det 
er med i prisen, når du får anlægget på 
abonnement af os i stedet for at købe det. 

Hvorfor er 
fjernvarme 
så smart?

* De årlige varmeudgifter er baseret på et standardhus på 130 m2 med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh

Varmeudgift inkl. el, 
afgifter og vedligehold

Årligt afdrag på installation af ny 
varmekilde i 15-19 år 

15.750

Fjernvarme 
med abonnements-

ordning
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14.300
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21.400 8.800

9.400

Varmepumpe

ÅRLIGE VARMEUDGIFTER*



 Du bliver ikke bare mere grøn. 
Du bliver MEGET mere grøn.

Når du vælger fjernvarme, kan du spare 
klimaet for flere tons CO2 om året. Faktisk 
kan du reducere din CO2-udledning med 
hele 66 %, hvis du skifter til fjernvarme 
fra naturgas – og helt op til 75 %, hvis du 
skifter fra olie.

 Du skifter nemt til fjernvarme. 
Vi klarer nemlig det hele for dig.

Det eneste, du skal gøre, er at udfylde  
vedlagte tilslutningserklæring og sende  
den retur til himmelev@fors.dk eller via 
svarkonvolutten. Så tager vi os af resten. 

* De årlige varmeudgifter er baseret på et standardhus på 130 m2 med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh

Varmepumpe OlieFjernvarme Naturgas

+66%

+75%

CO2-UDLEDNING*

Tillykke. Du har nu billig,
grøn og fremtidssikret varme.

Du sender tilslutningserklæringen.

Vi kontakter dig, inden fjernvarmen 
kommer til din vej for at fortælle dig om 
arbejdet og den videre proces.  

Vi opsiger din gasaftale (hvis du har gas).

Vi graver ud til fjernvarme på din vej og 
grund. Bagefter genetablerer vi naturligvis, 
så det ser ud som før.

Vi udskifter dit nuværende fyr med fjern-
varmeanlægget. 

Vi vejleder dig i, hvordan du registrerer 
din nye opvarmningsform i Bygnings- og 
Boligregistret (BBR)

Vi tjekker, at alt er i orden.



Din fjernvarme er fremtidens varme
Modsat olie og gas er fjernvarme en fremtidssikret 
opvarmningsform. Fjernvarmesystemet kan nemlig 
løbende omstilles til den mest miljørigtige og øko-
nomisk fordelagtige varmeproduktion, uden at der 
skal ændres noget hjemme hos dig. Den fleksibilitet 
er afgørende, for at vi kan gå en grøn og tryg fremtid 
i møde.

Din fjernvarme bliver mere og mere grøn 
Din fjernvarme er grøn varme, fordi den ikke er 
afhængig af fossile brændstoffer, men produceres 
af fx affald, flis, halm, vind og solvarme. Folketin-
gets mål er, at fjernvarmen i Danmark er helt grøn i 
2030. Men hos Fors A/S arbejder vi efter at levere 
CO2-neutral, grøn fjernvarme allerede i 2025. 

Din fjernvarme er ingen pengemaskine
Fors A/S er ejet af kommunerne Holbæk, Lejre og 
Roskilde og drives efter hvile-i-sig-selv-princippet. 
Det betyder, at vi ikke må give overskud eller under-
skud. Derfor beregnes vores priser ud fra, hvad det 
koster at producere og drive fjernvarme – og ikke 
efter, hvor mange penge vi kan tjene til ejerne.

Fjernvarme kan gøre din bolig mere værd
Boligkøbere elsker fjernvarme. I hvert fald når man 
kigger på tallene: Ofte stiger værdien af boliger  
nemlig, når de får installeret fjernvarme. 
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