
Hvor meget vil 
du selv stå for?

NÅR DU VÆLGER FJERNVARME I  HIMMELEV

Betonvej 12 • 4000 Roskilde • Tlf. 70 20 20 66 • himmelev@fors.dk

Du gør 
mere selv 

Model B

Fors A/S gør 
alt for dig

Model A 

Du gør det 
hele selv

Model C



Vi anlægger stikledningen fra vejen 
og ind til dit hus.  

Vi fører stikledningen gennem ydermuren, 
og inde i huset trækker vi rør hen til det 
sted, hvor fjernvarmeanlægget skal hænge.

Vi tager dit gamle gas- eller oliefyr med 
tilhørende varmtvandsbeholder ned, og 
kører det væk til genanvendelse.

Vi sætter et nyt fjernvarmeanlæg 
op og slutter det til dit eksisterende 
centralvarmeanlæg.

Vi tjekker, at alt fungerer og dækker 
omkostningerne til afkobling. Du opsiger selv 
din gasaftale hos Evida.

Vi sørger for al løbende service og  
vedligehold af dit fjernvarmeanlæg 
fremover. 

Med andre ord, står VI for det hele* Med andre ord, du står selv for store dele af arbejdet

Vi anlægger stikledningen fra vejen 
og ind til dit hus. 

Vi fører stikledningen gennem ydermuren, 
og inde i huset sætter vi et sæt ventiler.

Du kontakter selv en VVS’er og får et tilbud 
på at få opsat et fjernvarmeanlæg. Som en 
del af abonnementsordningen leverer vi 
fjernvarmeanlægget til dig. 

Du sikrer, at din VVS’er har monteret dit 
fjernvarmeanlæg og tjekker, at det hele 
fungerer.

Vi sætter en måler på.

Du opsiger selv din gasaftale hos Evida. Vi 
betaler omkostningerne til afkobling. 

Vi sørger for al løbende service og vedlige-
hold af dit fjernvarmeanlæg fremover.
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Model A
(Abonnement) 

Få en komplet pakkeløsning inkl. fremtidig 
service. Du betaler 223,33 kroner om måneden for 
vores service.

Model B
(Abonnement) 

Du skal selv håndtere dele af installationen. Du 
betaler 138,33 kroner om måneden, fordi du selv 
påtager dig store dele af arbejdet.

Med andre ord, du står selv for hele arbejdet

Vi anlægger stikledningen fra vejen 
og ind til dit hus. 

Vi fører stikledningen gennem ydermuren, 
og inde i huset sætter vi et sæt ventiler.

Du kontakter selv en VVS’er og får et tilbud 
på at få opsat et fjernvarmeanlæg. Du 
anskaffer selv fjernvarmeanlægget. 

Du sikrer, at din VVS’er har monteret dit 
fjernvarmeanlæg og tjekker, at det hele 
fungerer.

Vi sætter en måler på.

Du opsiger selv din gasaftale hos Evida. Vi 
betaler omkostningerne til afkobling. 

Du sørger selv for al løbende service 
og vedligehold af dit fjernvarmeanlæg 
fremover.
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Model C
(Ikke abonnement)

Du ejer selv fjernvarmeanlægget, og derfor 
står du også selv med alle udgifter ifb. med 
anskaffelse, opsætning, service og reparation.

Du kan læse mere på vores hjemmeside www.fors.dk/himmelev 

*der kan komme en merudgift ifb. med installation af fjernvarmeanlægget. Læs mere her

https://www.fors.dk/wp-content/uploads/2021/07/almindelige-vilkaar-for-abonnementsaftaler-paa-fjernvarmeanlaeg.pdf



