Kontakt os

Få grøn fjernvarme
- som du helst vil ha’ det

VI ER 100%
CO2-NEUTRALE

ER DU INTERESSERET?
Har du spørgsmål, eller er du allerede klar til at indgå en aftale
om en af de fire afregningsmetoder, så kontakt os på tlf.: 75331289 eller bv@billund-varme.dk
Du kan også læse mere om fjernvarme på www.billund-varme.dk

FJERNVARME GIVER:
•

Stabil, lav varmepris

•

Sikker forsyning

•

Nem opvarmning

•

Altid varme

•

Minimal vedligeholdelse

•

Ubegrænset varmt vand

Kom med nu og spar
gasafkoblingen !

Billund Varmeværk
Møllevej 49 . 7190 Billund . tlf. 7533 1289
bv@billund-varme.dk . www. billund-varme.dk

FJERNVARMEN
GØR DIT HUS
MERE VÆRD

Vælg den pakke,
der passer dig bedst
Varmeværket kommer med billig og grøn fjernvarme til
dit vænge i Lillevang. Vi vil gerne gøre det nemt for dig
at tage beslutningen om at skifte dit gasfyr eller
varmepumpe ud med fjernvarme. Derfor kan vi tilbyde
4 forskellige afregningsmetoder, som du kan vælge
imellem.
Følgende gør sig gældende ved alle 4 afregningsmetoder :

AFREGNINGSMETODE 1

AFREGNINGSMETODE 2

AFREGNINGSMETODE 3

Du betaler tilkobling til fjernvarme over din varme
regning.

Som afregningsmetode 1, men du betaler selv arbejdslønnen på tilkobling til fjernvarmen, der udgør
12.097 kr. som du kan indberette til skat, for at
få/benytte dit personlige fradrag.

Du betaler selv 29.875kr. for tilkobling til fjernvarmen.
Heraf udgør arbejdslønnen 12.097 kr. som du kan indberette til skat, for at få/benytte dit personlige fradrag.
Du betaler unitten over din varmeregning.

Årlig afregning:
Unitabonnement
Tilslutningsabonnement
Årligt

Årlig afregning:
Unitabonnement
Årligt

0 kr. i førstegangsbetaling.

Årlig afregning:
Unitabonnement
Tilslutningsabonnement
Årligt

12.097 kr. i førstegangsbetaling.

1.200 kr.
1.800 kr.
3.000kr.

•

Etablering af stikledning(incl. 20meter), installation og

unit. Du er herefter fuldt kørende med både det varme
brugsvand og varme i din bolig.

•

Afbrydelse og demontering af eksisterende anlæg.

Hertil kommer dit årlige forbrug af varme.

•

kontakt.

Demontering af eltilslutning, afsluttet ved nærmeste

Vi sørger for service og vedligehold af din unit samt
evt. udskiftning.

•



•

Tilslutning til fjernvarmenettet og arbejdet med at få en
stikledning ført ind til huset.
VVS-arbejdet inde i huset og montering af
fjernvarmeunit.

DET KAN GODT
BETALE SIG AT
VÆRE GRØN

Tilslutningsabonnementet på 1.800kr. årligt, har en
løbetid på 20 år.



29.875 kr. i førstegangsbetaling.

1.200
1.000
2.200 kr.

Hertil kommer dit årlige forbrug af varme.
Vi sørger for service og vedligehold af din unit samt
evt. udskiftning.
Tilslutningsabonnementet på 1.000 kr. årligt, har en
løbetid på 20 år.

Du skal selv sørge for:
•

Reetablering af bryggers/fyrrum, samt tag efter skorstenen.

•

Evt. køb og tilslutning af brugsvandspumpe.

•

Husstanden skal selv søge tilskud til afbrydelsen af
gassen på: www.evida.dk.
Ved afslag på tilskud, afholder Billund Varmeværk
udgiften for gasafbrydelsen.
N.b. Kvittering for afslag skal forevises.

.

1.200 kr.
1.200 kr.

Hertil kommer dit årlige forbrug af varme.
Vi sørger for service og vedligehold af din unit samt evt.
udskiftning.

AFREGNINGSMETODE 4
53.375 kr. i førstegangsbetaling.
Du betaler selv for tilkobling til fjernvarme og unit.
Heraf udgør arbejdslønnen 12.097 kr. som du kan
indberette til skat, for at få/benytte dit personlige
fradrag. Pris i alt 53.375 kr.
Hertil kommer dit årlige forbrug af varme.

Spar 5.626kr.
Få gaskompensationen
betalt af Billund Varmeværk hvis
du tilmelder dig inden den
14-06/2021

Du står selv for service og vedligehold af din unit samt
evt.udskiftning.

