
 

 

 

læs mere på www.hvidovrefjernvarme.dk 

Hvad er en pakkeløsning? 
Med en pakkeløsning kan du nemt og trygt skippe dit naturgas– eller oliefyr, 
og få en grønnere varmekilde med fjernvarme   

 

KOM MED PÅ FJERNVARMEBØLGEN 
- få en pakkeløsning nemt, trygt og grønt 

Med en pakkeløsning får du: 
✓ En ny stikledning til fjernvarme inkl. reetablering 

✓ Fjernelse af dit eksisterende anlæg samt sløjfning af din 
olietank. Har du naturgas, kan du søge tilskud til         
afmeldingen via afkoblingspuljen* 

✓ En ny fjernvarmeunit leveret og monteret, inkl. ny 
varmtvandsbeholder 

✓ Et valgfrit energilån til finansiering af installationen  

  

Prisen er kr. 59.995,- kontant eller 
kr. 372,-/md med et energilån* 
Tilbuddet på kr. 59.995,- varer indtil d. 30. april 2021. 
Efterfølgende kan du få pakkeløsningen til kr. 64.995,- 
indtil d. 30. juni 2021   

Gør pakkeløsningen endnu billigere 
med håndværkerfradraget eller                          
afkoblingspuljen 

*Har du naturgas, skal du selv sørge for at afmelde dit abonnement. Afmeldingen er ikke inkluderet i pakkeløsningen, da du kan søge tilskud til 
afbrydelsesgebyret via afkoblingspuljen. *Finansiering via Energilån: ”Pakkeløsning” kr. 59.995,-, udbetaling kr. 0,-, løbetid 180 mdr., fast rente 
1,5% p.a., ÅOP 1,5%, samlede kreditomkostninger kr. 7.040 samlet beløb der skal tilbagebetales kr. 67.035. Rentesats gældende for lån optaget i 
2021. Udgiften er ekskl. fjernvarmeforbrug og abonnement. 
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 ATTRAKTIV FINANSIERINGSORDNING TILBYDES 

 

 

Låneeksempler med energilån 
Energilånet er en attraktiv finansieringsordning med en fast 

lav rente, hvor anlægget tilbagebetales over varme-

regningen.  

Energilånet indeholder: 

✓ For oprettelse af lån i 2021 er 

renten på 1,5 % p.a. ved            

12 årlige rater 

✓ En fast rente i lånets løbetid 

✓ Ingen stiftelsesomkostninger 

✓ Ingen indfrielsesomkostninger 

✓ Tilbagebetaling over                   

varmeregningen 

✓ Tilbagebetalingstid på 5, 10 

eller 15 år 

 PRISEN PÅ PAKKELØSNINGEN 

Prisen er kr. 59.995,- kontant* eller kr. 372,-/md med                     
et energilån* 

*Tilbuddet på kr. 59.995,- varer indtil d. 30. april 2021. Efterfølgende kan du få pakkeløsningen til kr. 64.995,- indtil d. 30. juni 
2021. *Finansiering via Energilån: ”Pakkeløsning” kr. 59.995,-, udbetaling kr. 0,-, løbetid 180 mdr., fast rente 1,5% p.a., ÅOP 
1,5%, samlede kreditomkostninger kr. 7.040 samlet beløb der skal tilbagebetales kr. 67.035. Rentesats gældende for lån opta-
get i 2021. Udgiften er ekskl. fjernvarmeforbrug og abonnement. 

Håndværkerfradrag 

Du kan benytte dig af håndværkerfradra-

get til installation af fjernvarme. I 2020 

kan du med håndværkerfradraget få fra-

drag op til kr. 12.500 pr. myndige person i 

din husstand, og i 2021 forventes fradra-

get at stige til kr. 25.000,-.  

Afkoblingspuljen 

Afkobling af naturgas er ikke inkluderet i 

pakkeløsningen. Ved afkobling af gas-

nettet opkræver EVIDA et afkoblingsgebyr 

på kr. 8.200,-. Hvis du vil kvitte naturgas-

sen, kan du søge om tilskud fra afkoblings-

puljen.  



Det med småt: 

1: Har du naturgas, skal du selv sørge for at afmelde dit abonnement. Afmeldingen er ikke inkluderet i pakkeløsningen, da du 
kan søge tilskud til afbrydelsesgebyret via afkoblingspuljen. Du læse mere om puljen på EVIDA’s hjemmeside.  

2: Opvarmer du dit hus med el eller er du erhvervskunde, skal du kontakte os på tlf. 36 38 38 00 eller ebo@ebo.dk.  

3: Er der isoleret med asbest i installationerne håndteres dette af entreprenøren for ejers egen  regning efter gældende regler.  

4: Pakkeløsningen er inkl. tilslutning af koldt og varmt brugsvand samt varme frem og retur på eksisterende rørinstallationer. 
Prisen på pakkeløsningen inkluderer 3 m indvendige rørmeter i det rum, hvor fjernvarmerørene indføres. Er tilslutningsstedet 
længere fra fjernvarmeunitten end de inkluderede rørmeter rækker, faktureres for rør og arbejdsløn frem til tilslutningspunk-
tet. Prisen aftales med VVS firmaet.  

5: Standardbeholder er på ca. 70 l + isoleret beholder. Der vil mod ekstra betaling være mulighed for tilvalg af større beholder. 

6: Pakkeløsningsinstallationen tager udgangspunkt i placeringen af den eksisterende varmekilde (olie/naturgas), og tilhørende 
installationer som rør, afløb og el.  

• En ny stikledning til fjernvarmen inkl. reetablering 
 

• Fjernelse af dit eksisterende anlæg samt en sløjfning af din olietank. Har du    
naturgas, kan du søge tilskud til afmeldingen via afkoblingspuljen 

 

• En ny fjernvarmeunit leveret og monteret, inkl. ny varmtvandsbeholder 
 

• Et valgfrit energilån 

 

 FÅ PAKKELØSNINGEN NEMT, TRYGT OG GRØNT  
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  PAKKELØSNINGEN INDEHOLDER 



 

se flere fordele på www.hvidovrefjernvarme.dk 

 

 

HVAD ER DINE FJERNVARMEFORDELE? 
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Nem installation 
Pakkeløsningen er en nem og tryg løsning for dig. Vi sørger 
for, at du får en høj kvalitet og et højt serviceniveau, så du 
undgår bekymringer eller besvær.  

Pladsbesparende, lydløs og lugtfri 
Fjernvarmen kræver ingen udvendig plads. Derudover 
er anlægget lydløs og lugtfri. 

Selvkørende fra dag ét 
Du skal ikke gøre noget, så snart fjernvarmen 
er installeret. Anlægget har automatisk kli-
mastyring, og i Hvidovre får alle parcelhus-
ejere en gratis serviceordning.  

Driftssikkert 
Vi overvåger fjernvarmesystemet 24/7.  

Afprøvet og sikker teknik 
I DK har fjernvarmen eksisteret i flere årtier, 
og er en gennemprøvet teknik. I dag har 3,6 
mio. danskere fjernvarme. 

Lang levetid 
Levetiden på en fjernvarmeunit er ca. 25 år. Til sammenligning 
er levetiden på et naturgas– og varmepumpeanlæg ca. 15 år.   

Bæredygtighed handler også om lang levetid. For jo længere 
levetid, jo mindre CO2 skal der bruges på at producere et       
tilsvarende nyt produkt.  



I DK har fjernvarmen eksisteret i flere årtier, 
og er en gennemprøvet teknik. I dag har 3,6 

 


