TEKNIK OG MILJØ

Solrød Fjernvarmes forventede priser i forbindelse med fjernvarmeudbygning i
Fredensbovejkvarteret (Gaslommen).
Solrød Fjernvarme oplyser, at:
Fjernvarmekunderne skal betale en engangspris for tilslutning og en løbende årlig forbrugsafgift, der
opkræves aconto hvert kvartal.

Forbrugsafgiften fremgår af Solrød Fjernvarmes gældende tarifblad, som kan findes på hjemmesiden
www.sfv-amba.dk. Budgettet for 2022 viser, at priser kan holdes på samme niveau som 2021 trods de
generelle prisstigninger i samfundet.

Engangsprisen for tilslutning af enfamilieshuse er normalt i størrelsesordenen ca. 70.000 kr. Prisen består
af to dele:
1. Fremføring af stikledning ind til huset 31.500 kr. Udgiften betales til Solrød Fjernvarme.
2. Indvendig VVS-installation af fjernvarmeunit og eventuel fjernelse af eksisterende gasfyr (ca. 40.000
kr.). Udgiften betales til egen VVS’er.

Ad 1. Til dette projekt har Solrød Fjernvarme opnået et statstilskud fra Fjernvarmepuljen. Derfor kan der
tilbydes en pris for fremføring af stikledning på 11.500 kr. i stedet for de 31.500 kr.
Bemærk! Hvis I først tilmelder jeg til fjernvarme efter, at fjernvarmeledningerne er blevet gravet ned i
området, vil den normale pris for fremføring af stikledning på ca. 31.500 kr. være gældende.

Ad 2. I stedet for betaling til egen VVS’er for den indvendige installation af fjernvarmeunit mv. på ca.
40.000 kr. har Solrød Fjernvarme oprettet en ny abonnementsordning. Tilmelder man sig denne ordning,
sørger fjernvarmeselskabet for installationen af fjernvarmeunitten. Til gengæld betaler I som kunder en
takst på 265 kr. pr. måned, der opkræves aconto hvert kvartal. Betalingen dækker over jeres brugsret til
fjernvarmeunitten. Ligeledes kan der, hvis ønsket, betales et beløb på 95 kr. om måneden for, at Solrød
Fjernvarme varetager service og vedligehold af fjernvarmeunitten. Der er beregnet et eftersyn hvert 2 år.

Alt i alt vil der således være en samlet tilslutningspris på ca. 11.500 kr., hvis man tilmelder sig
abonnementsordning og ca. 51.500 kr., hvis man selv sørger for VVS-installation af fjernvarmeunit.

