Kære medlem,
i begyndelse af september holdt Københavns Energi (KE) informationsmøde om tilslutning til
fjernvarme. På mødet var der selvfølgelig mange gode spørgsmål, og vi blev enige om at runddele
et faktaark på baggrund af spørgmålene til jer.
•

Ved tilslutning til fjernvarme inden 1. november 2012 sparer man knap 5.000 kr. i
tilslutningsgebyr (for huse < 150 m2 ellers 10.000 kr.).

•

I 2001 blev hele Københavns Kommune fastlagt som fjernvarmeområde – dvs. hvis man
bygger nyt hus eller udskifter sin varmekilde, SKAL man tilslutte sig fjernvarme. KE
udlåner el- eller oliefyr, indtil Engly er tilsluttet fjernvarme. Der kan dog søges dispensation
i særlige tilfælde hos Center for Miljø.

•

Hvis ikke 50 % af beboerne inden 1. november 2012 tilmelder sig fjernvarme, vil KE, når
der på et tidspunkt er nok tilmeldte, lægge fjernvarmen i jorden og opkræve
tilslutningsgebyr.

•

Kun hvis man er tilsluttet fjernvarme, skal man betale en årlig afgift (effektbidrag).

•

Der ydes ikke særlig rabat til pensionister – men som pensionist kan man søge kommunen
om varmetilskud.

•

Prisen på fjernvarme bygger på lovgivningen på omkostningsbestemte priser – selskaberne
må ikke tjene penge på at lave fjernvarme. Energitilsynet fører tilsyn med alle
forsyningsselskaber. Fjernvarmeprisen har været stabil gennem årene. I år koster selve
forbruget kr. 0,64 pr. kWh – sidste år var prisen kr. 0,62.

•

Der er forblivelsespligt på fjernvarme, når først man er tilsluttet.

•

Man skal selv stå for udgiften til at installere centralvarmeanlæg samt varmeveksler.
Bestyrelsen har indhentet tilbud fra et lokalt VVS-firma, hvor der er fornuftige besparelser
(ca. kr. 10.000) hvis flere end 10 husstande gør brug af firmaets tilbud – læs mere på
hfengly.dk.

Hvis du har spørgsmål eller andet, så er du velkommen til at kontakte bestyrelsen, ligesom du er
meget velkommen til at kontakte Ole Kristensen fra KE på 2795 4881 eller olkr@ke.dk. Vi lægger
tilbuddet fra VVS-firmaet ud på hfengly.dk.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

