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OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL 

Fjernvarme i Vorbasse 

Hvor regner I med varmeværket skal placeres? 
Vi har kig på grunden Østergade 59, der har en fin placering i forhold til byen. 
 
Hvor tilmelder jeg mig til fjernvarmen? 
Det gør du på hjemmesiden Projekt: Fjernvarme til Vorbasse – Fremtidens lokale varmeløsning (vorbassefjernvarme.dk) 
 
Hvad koster det at komme på fjernvarme? 
Du kan beregne hvad det koster for dit hus at blive tilkoblet via hjemmesiden Budget – Projekt: Fjernvarme til Vorbasse 
(vorbassefjernvarme.dk). Prisen er inkl. ca. 30.000 kr. til VVS-installatøren for montering af fjernvarmeunit og 
nedtagning af gasfyret. På samme hjemmeside får du en beregning på din forventede årlige varmeudgift. Du skal bruge 
følgende oplysninger: 

- Opvarmede arealer dvs. alle rum med gulvvarme eller radiator uanset om de i dag er opvarmede. 
- Længden af stikledningen. 
- Dit årlige gasforbrug til udregning af varmeudgiften. 

 
Beregningen på hjemmesiden viser, at jeg skal betale ca. 50.000 kr. for at blive tilsluttet. Kommer der yderligere udgifter fx 
til stikledning eller andet? 
De ca. 50.000 kr. er den totale betaling til GEV og VVS-installatøren. Der kommer dog en omkostning til afkobling af gas, 
men som privat forbruger kan man ansøge afkoblingspuljen. Dem der søger, får hele beløbet dækket. 
 
Hvad koster det at blive afkoblet gasnettet? 
For en privat husholdning koster det ca. 8.000 kr. Men som privat forbruger eller udlejer kan man ansøge 
afkoblingspuljen. Dem der søger, får hele beløbet dækket. 
 
Jeg bor på en privat vej, så hvor skal jeg regne skel fra? 
Denne regnes fra matriklens skel, dvs. fra fortov/vejkant og ind til tilslutningssted (samme sted som gasstikket kommer 
ind i dag).  GEV anlægger hovedledningen i vejen også selvom det er privat vej. 
 
Hvis jeg siger ja til fjernvarme og mit gasfyr går i stykker, inden jeg når at få fjernvarmen lagt ind, har I så en mulighed for at 
hjælpe mig? 
Når vi har det nødvendige antal tilsagn til fjernvarme og vi ved vi skal i gang med projektet, så vil GEV sørge for at have 
et mindre lager af gasfyr. Går dit fyr i stykker og det ikke kan laves, vil vi sørge for at dit fyr bliver udskiftet med et andet. 
Når fyret er monteret, overtager du igen selv vedligehold og service på dit anlæg. 
 
Ligeledes kan vi tilbyde en afhjælpeordning hvis du har oliefyr eller evt. skal bygge nyt hus. 
 
Jeg har et forholdsvis nyt gasfyr. Giver GEV tilskud til nedtagelse af gasfyret eller køber I det gamle fyr? 
Nej. GEV køber ikke gasfyret og vi kan heller ikke give yderligere tilskud end det gængse med 50% på tilslutningen. 
 
Kan jeg evt. søge yderligere tilskud andre steder fra i forbindelse med konverteringen end det GEV giver. 
Nej det kan du ikke. Når GEV søger tilskuddet til vores anlægsarbejde, er der ikke flere penge at søge for området. 
 
Hvor slutter området I skal forsyne med fjernvarme? 
Projektet er gaskonvertering og dækker derfor det område, der i dag er gasforsynet. 

https://vorbassefjernvarme.dk/
https://vorbassefjernvarme.dk/beregning/
https://vorbassefjernvarme.dk/beregning/

