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Tilslutningserklæring til fjernvarme - Himmelevudbygningen 2021-2024 
 
Navn(e) og kontaktoplysninger på ejer(e) af ejendommen: 

Udfyldes ved flere end en ejer: 

 

 
Spar penge ved at underskrive tilslutningserklæringen nu 

I den nuværende og fremtidige prisstruktur tilstræber Fors Varme Roskilde A/S, at være konkurrencedygtige med 

alternative varmekilder. Derfor tilbyder vi at betale din investerings- og stikledningsudgift, så det bliver gratis at  

tilslutte sig fjernvarmen. Du kan således spare cirka 40.000 kr. i investerings- og stikledningsbidrag, hvis du tilmelder 

dig, inden vi når frem til din vej.  

 

Skriv under på tilslutningserklæringen allerede nu, scan den ind, og send den til: himmelev@fors.dk  

 

Sådan gør vi 

I Fors A/S driver vi effektiv forsyning med kunden i centrum. Derfor er kommunikationen med dig vigtig. Undervejs i 

forløbet holder vi dig orienteret gennem brev eller mail. Allerede nu skal du dog vide, at: 

 

• Jensens Entreprise udfører gravearbejdet i Himmelev. De kontakter dig, inden de går i gang med arbejdet på 

din grund, så I sammen kan aftale, hvor det er mest hensigtsmæssigt at placere stikledningen.  

• Når arbejdet med stikledningen til din ejendom er afsluttet, kan du få opsat et fjernvarmeanlæg med eller 

uden abonnement. Denne aftale tegnes senere i forløbet. 

• Hvis du i dag er gaskunde, skal du opsige din gasforsyning på https://selvbetjening.evida.dk/login. Du skal 

angive afbrydelsesdatoen som den dato, hvor du overgår til fjernvarme og ikke længere ønsker at aftage  

naturgas. 

• Vi opkræver fast afgift fra det tidspunkt du begynder at aftage fjernvarme (max 3 år). Dvs. du kan få anlagt 

en gratis stikledning som del af Himmelev-projektet, men omkostningsfrit vente op til 3 år med at aftage 

fjernvarme.  

 

Firma/Navn 

Adresse Postnr. og by 

Telefonnr.  E-mail 

 CVR-nr. (udfyldes kun hvis erhvervskunde) 

Firma/Navn 

Adresse Postnr. og by 

Telefonnr.  E-mail 

 CVR-nr. (udfyldes kun hvis erhvervskunde) 

mailto:himmelev@fors.dk
https://selvbetjening.evida.dk/login
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• Hvis din nuværende varmekilde går i stykker, inden det er muligt at aftage fjernvarme, betaler vi  

reparationen eller stiller udstyr til rådighed, så du har varme og varmt vand. Det gælder ikke servicetjek af 

gasfyr og mindre, ukritiske reparationer. Det er vigtigt, at du kontakter Fors A/S, inden du påbegynder  

reparation, ellers kan vi ikke dække udgifterne. Det midlertidige varmeudstyr tilhører Fors Varme Roskilde 

A/S og bliver fjernet, når fjernvarmen er installeret. 

 
Når du skriver under, bekræfter du, at du har læst vores bestemmelser for fjernvarmelevering, vores gældende pri-

ser samt vores persondatapolitik Find dem på www.fors.dk/regler, www.fors/priser og www.fors.dk/persondata. 

 

Samtidig bekræfter du, at udskiftning til fjernvarme ikke er begyndt endnu.  

 

Tilslutningserklæringen er fra Fors Varme Roskilde A/S side betinget af, at der er tilstrækkelig interesse for tilslutning 

til fjernvarme blandt ejerne af ejendommene i de pågældende planlagte nye udbygningsområder. Interessen for  

tilslutning er afgørende for, at Fors Varme Roskilde A/S finder en udvidelse af forsyningsområdet økonomisk  

bæredygtigt.  

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 70 20 20 66 ellers fors@fors.dk  

 

Med underskrift af nærværende tilslutningserklæring bekræftes hermed, at du ønsker fjernvarme tilsluttet til din 

ejendom på adressen: 

 

 
 
Underskrifter: 
 
 
 

Thomas Hopp 
Kundedirektør 
Fors A/S 

 

Adresse Postnr. og by 

Nuværende varmekilde  
(Udfyldes ved konvertering til fjernvarme) 

Varmepumpe Oliefyr Gasfyr Elvarme Andet Ejendommens årlige energiforbrug (liter/kWh/m3) 

      Samlet bolig- og/eller erhvervs-
areal iht. BBR 

m2 

Dato                            Ejer af ejendommen 

Dato                            Medejer af Ejendommen 

http://www.fors.dk/regler
http://www.fors/priser
www.fors.dk/persondata
mailto:fors@fors.dk

