Fjernvarme - nem, grøn og stabil!
Hvis du har gasfyr eller oliefyr i dag, er der mange fordele
ved at skifte til fjernvarme.
FJERNVARMEN ER NEM
• Med Varmemesterordningen klarer Brørup Fjernvarme
det hele: Fra afkobling af dit gamle anlæg til ny installation og fuld service, når fjernvarmen kører.
• Vi er lokale, og vores teknikere rykker ud, hvis du har
brug for hjælp.
FJERNVARMEN ER KONKURRENCEDYGTIG
• du får konkurrence dygtig pris på din fjernvarme fra
dag et.
• Med Varmemesterordningen kan du komme med for en
udbetaling på 12.500 kr.
• Prisen for fjernvarme i Brørup er stabil, og Brørup Fjernvarme er faktisk blandt de mest konkurrencedygtige i
Danmark.

FJERNVARMEN ER KOMFORT OG TRYGHED
• En fjernvarmeunit fylder ikke mere end et almindeligt
overskab.
• Fjernvarmen er uden støj og lugt.
• Fjernvarmen leveres lige til døren.
FJERNVARMEN ER GRØN
• Varmen fra Brørup Fjernvarme er 87% CO2-neutral.
• Fjernvarmen er et fleksibelt energisystem, der kan
udnytte alle former for energi (biomasse, elektricitet
fra sol, vind m.m.). Derved har vi flere knapper at skrue
på, når priserne stiger.
Fjernvarme er en fordel, hvis du en dag vil sælge dit hus.

TILMELD DIG
– og spar på din
varmeregning fra
første dag.

Sådan får du fjernvarme
Vi ved, det er en stor beslutning at skifte varmeforsyning.
Derfor vil vi gerne hjælpe med svar på alle de spørgsmål,
der kan dukke op.
• Udfyld tilmeldingsformularen elektronisk på broerup-fjernvarme.dk under menuen ”Brørup Nord” eller
udfyld vedlagte, og læg den i vores postkasse.

Du kan snart få
fjernvarme

SPAR CA.
41.000 KR.
på tilslutning
til fjernvarme

• Vi holder dig orienteret om, hvornår fjernvarmen kommer til din adresse. Vælger du Varmemesterordningen,
skal du ikke gøre mere – ellers skal du selv fastsætte
aftalen med din VVS-installatør.
• Vi graver rør ned i kvarteret og ind til dit hus. Og vi rydder selvfølgelig op efter os.

VI ER 87%
CO2-NEUTRALE

• Vi - eller din VVS-installatør - skifter fyr og kedel til
en fjernvarmeunit. Radiatorerne kan genbruges til
fjernvarme, og installationsarbejdet er derfor normalt
overstået i løbet af en dag.

Brørup Fjernvarme
Vandværksvej 5
6650 Brørup
kontor@varme6650.dk
www.broerup-fjernvarme.dk
Telefon: 7538 1320

Nemt. Stabilt. Grønt.

Åbningstider:
Mandag - torsdag 8.30 til 14.00

Brørup Fjernvarme

Nem, grøn og konkurrencedygtig

Vores tilbud til dig

NEM VARME PÅ VEJ TIL BRØRUP NORD
Det er et vigtigt valg at ændre varmeforsyning - både
økonomisk for dig og for den grønne omstilling. Og vi vil
gerne gøre det nemt for dig. Derfor kan du lige nu spare
ca. 41.000 kr. på tilslutningen – og du kan få en Varmemesterordning, hvor vi klarer det hele for kun 200 kr. pr.
måned. Så bliver det hverken nemmere eller billigere.

Normalt koster en fjernvarmetilslutning inklusiv en unit
ca. 80.000 kr. Vi tilbyder, at du kan blive tilsluttet for
12.500 kr., og med en Varmemesterordning betaler du for
din fjernvarmeunit via varmeregningen - kun 200 kr. om
måneden.

HVORFOR UDVIDE FORSYNINGSOMRÅDET?
Brørup Fjernvarme har i dag 1.240 forbrugere, og en udvidelse af forsyningsområdet vil give stordriftsfordele både
produktions- og personalemæssigt, hvilket kommer såvel
nuværende som nye forbrugere økonomisk til gode. Desuden bidrager projektet med at reducere CO2-udledning.
Faktisk vil projektet bidrage til den grønne omstilling med
en CO2-reduktion på mere end 1.500 tons årligt.

GRØN, GRØNNERE, FJERNVARME
Regeringen har besluttet, at gas og olie er fossile brændsler, som skal udfases i forbindelse med den grønne
omstilling af Danmark. Vælger du fjernvarme, tager du
allerede nu et langt skridt mod den grønne fremtid.

I forbindelse med at olie og gas skal udfases, har vi fået
et tilskud af regeringen, som gør, at vi kan få flere med på
fjernvarmen.

Fjernvarmen i Brørup er baseret på certificeret bæredygtig biomasse og en elkedel, der udnytter overskudsstrøm
fra elnettet. Allerede nu kan du, ved at skifte, spare 3 tons
CO2 pr. år.

TILMELD DIG ALLEREDE NU
Projektet og de gode priser forudsætter, at vi opnår en
tilslutning på mindst 65% inden 1. maj 2022. Du kan se,
om du kan få fjernvarme, hvad din årlige udgift til forbrug
er, og tilmelde dig til fjernvarmen på broerup-fjernvarme.
dk → Brørup Nord.

TILSLUTNINGSBIDRAG
Det koster 12.500 kr. at blive tilsluttet, og det er inkl. 20 m
stikledning. Normalt koster det 22.500 kr. + 31.250 kr. til
stikledning, så du sparer ca. 41.250 kr.
VARMEMESTERORDNING
Det koster typisk op til ca. kr. 30.000 at købe og få monteret en ny fjernvarmeunit, som du selv har ansvaret for.
Vi tilbyder at levere, installere, servicere og vedligeholde
dit anlæg hos dig for blot kr. 200 kr. pr. måned. Dette
beløb betales via varmeregningen. Du slipper for at skulle
investere 30.000 kr. her og nu for en ny unit.
Dit nye anlæg er en moderne, intelligent fjernvarmeunit,
der giver dig varme samt varmt vand - og ikke mindst
god varmeøkonomi. Det sparer også plads, for du slipper
både for fyr og varmtvandsbeholder. Vi har ansvaret for
nedtagning af din eksisterende gaskedel, opsætning af

Det bliver ikke nemmere
en ny fjernvarmeunit, afblænding af skorsten, tilkobling
og trykprøvning.
Vi kalder denne ordning en Varmemesterordning. Når anlægget en dag trænger til udskiftning, kommer vi igen og
udskifter anlægget. Det eneste du skal gøre, er at sætte
kryds i feltet ”Ja tak” til Varmemesterordning på tilmeldingsblanketten.
DIN VARMEØKONOMI
Du kan hurtigt beregne, hvordan din varmeøkonomi
cirka vil se ud med fjernvarme. Du skal blot taste dine
oplysninger ind i beregneren på broerup-fjernvarme.dk
under menuen Brørup Nord. Eller kontakt os og få hjælp til
beregningen.
Her kan du sammenligne driftsøkonomien for gasfyr med
fjernvarme.
FRAVALG AF VARMESTERORDNING
Du kan naturligvis også få fjernvarme,selvom du ikke
ønsker at gøre brug af Varmesterordningen. Så skal du
tage fat i din VVS’er og få et tilbud på installation af en
fjernvarmeunit.

FJERNVARMEN
gør dit hus
mere værd

Opvarmning

GASAFKOBLING
Afkobling fra gassen koster ca. 8.000 kr., men du kan måske få tilskud til at dække omkostningen. Gasafkoblingspuljen er genåbnet i februar 2022. Læs mere på evida.dk/
nyheder/afkoblingsordning-2022.

TILMELD DIG

TILBUDDET UDLØBER
Har du ikke valgt at få fjernvarme, inden vi graver forbi dit
hus,og området er reetableret, vil normalprisen for tilslutning på 53.750 kr. være gældende inkl. 20 m stikledning.

inden den 1. maj
2022

Varmemesterordning
100% garanti uden udløbsdato

3

Gratis vedligehold af fjernvarmeunit

3

Nyt anlæg, når det gamle skal skiftes

3

Ingen uforudsete udgifter

3

Levering, montering og indstilling

3

Bortskaffelse af gas-/oliefyr

3

Gratis servicebesøg

3

Vagtordning og tryghed

3

En del af den grønne omstilling

3

Husstørrelse/varmeforbrug

130 m2/1700m3/18,1 MWh

Billig og stabile varmepriser

3

Naturgas (11 kr./m )

18.700,-

PRISER INKL. MOMS

Fjernvarme

11.431,25

Fjernvarmeunit

3

Beregn selv din besparelse på broerup-fjernvarme.dk

kr. 200,- pr. måned

