Sådan får du fjernvarme
• R ing til os på 3637 7250 eller udfyld

tilmeldingsformularen rodovrefjernvarme.dk
under menuen Espely og Valhøj.

• V i holder dig orienteret om, hvornår

fjernvarmen kommer til din adresse, så du kan
aftale endeligt med din vvs-installatør.

• V i graver rør ned i kvarteret og ind til dit

hus. Og vi rydder selvfølgelig op efter os, og
reetablerer have- og flisearbejde.

Sådan forbereder du dig:
• B
 eregn din årlige fjernvarmepris rodovrefjernvarme.dk under menuen Espely og Valhøj
- eller bed os hjælpe.

• D in vvs-installatør skifter fyr og kedel til en

• K
 ontakt din vvs-installatør og
få hjælp til at vælge det bedste
anlæg til dit hus. Bed også om
et tilbud på installationen.

bejdet er normalt overstået i
løbet af en dag.

• R
 ing eller skriv gerne til os - så
hjælper vi med spørgsmål og
guider dig videre.

fjernvarmeunit. Radiatorerne kan genbruges,
og installationsarbejdet er normalt overstået i
løbet af en dag.

Få svar, før du beslutter dig
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.

Hvis du vil vide mere
Har du spørgsmål om praktik eller økonomi, så
ring eller skriv, så finder vi svar på, hvad et skift til
fjernvarme præcist betyder for dig.

FÅ NEM, GRØN
FJERNVARME
- og spar 61.250 kr.

Husk - spørgsmål er helt uforpligtende. Du binder
dig ikke til noget, før du har underskrevet en aftale
om fjernvarmelevering.
Læs mere på rodovrefjernvarme.dk/espely-ogvalhoe.

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning
Mail: e10164@rk.dk
Telefon: 3637 7250

Åbningstider:
Mandag til onsdag 10-14
Torsdag 10-18
Fredag 10-14

100 % CO2-neutral
varme på vej til
Espely-kvarteret

Spar tilslutningen og få nem, grøn varme
Den grønne omstilling banker på, også
i Rødovre, og nu kan du komme med:
Sig farvel til dit fyr, og få nem og grøn
fjernvarme i stedet. Lige nu sparer du
61.250 kr. på tilslutningen.

Enestående mulighed lige nu
Du bor i et område, hvor de fleste huse bruger

naturgas til opvarmning. Men for at fremme den
grønne omstilling, har vi et usædvanligt godt
tilbud til dig: Vi lægger fjernvarmerør i Espelykvarteret og sørger for, at fjernvarmen kommer
helt ind i dit hus for 0,- kr. Normalt koster det
61.250 kr. - dem sparer du. Tilbuddet er inkl. 15
m. stikledning.
Det eneste, du skal investere i, er fjernvarmeanlægget, der skal afløse dit fyr. Det koster ca. det
samme som at forny dit gasfyr, og du kan låne
pengene hos VEKS på meget favorable vilkår. Du
kan få håndværkerfradrag for det vvs-arbejde, der
udføres i dit hus.
Bemærk, at vores tilbud om tilslutning til 0,- kr. kun
gælder frem til og med 2022. Jo før du tilmelder
dig, jo før kan vi komme i gang.

Grøn, grønnere, fjernvarme
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: Varmen får
du fra VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab, og
den er allerede 70 % CO2-neutral, og fra 2025
bliver fjernvarmen 100 % CO2-neutral.
Det betyder, at et standardhus sparer 1.535 kg
CO2 om året ved skiftet fra gas til fjernvarme. I
2025 vil besparelsen være på 2.498 kg. CO2 om
året.

Du vælger selv dit anlæg og din
installatør
Vi sørger for, fjernvarmen kommer helt ind
i dit hus, hvor vi afslutter med en måler.
Derfra skal fjernvarmen forbindes med et nyt
fjernvarmeanlæg og din varmeinstallation. Det
hjælper din vvs-installatør med.
Installatøren hjælper dig også med at vælge den
løsning, der passer bedst til dit forbrug og husets
beliggenhed på grunden. Dit nye anlæg er en

Lån billigt hos VEKS
Som kommende fjernvarmekunde
kan du låne til installationen hos
VEKS:
• 1 % i rente (i hele lånets løbetid)
• Løbetid på 5-15 år efter ønske.
• U
 den kreditvurdering, tinglysning og sikkerhed.
Eksempel: Et lån på 30.000 kr. vil
koste 263 kr. om måneden i 10 år.

moderne, intelligent fjernvarmeunit, der hjælper
dig med at få en god varmeøkonomi.
Kontakt din vvs-installatør, og hør nærmere. Eller
tag fat i os, så guider vi dig videre.

Beregn din årlige varmepris
Du kan hurtigt beregne, hvad fjernvarmen
vil koste for dig. Tast dine oplysninger ind i
prisberegneren på rodovrefjernvarme.dk under
menuen Espely og Valhøj. Eller kontakt os og få
hjælp til beregningen.

Fjernvarme - derfor!
• N
 em, behagelig og problemfri
varme.
• CO2-neutral varme fra 2025.
• S
 ikker forsyning - varmen er
der altid.
• Stabile priser.
• M
 eget bedre plads i fyrrummet,
uden støj og snavs.
• F
 jernvarmen er et plus, hvis du
en dag skal sælge dit hus.
• Ingen skorstensfejer.

