
Konvertering til Kornelvej og Lupinvej 2-16

Bliv en del af fjernvarmen  
i Rask Mølle – nem, billig  
og klimavenlig varme
Overvejer du at udskifte dit gasfyr til en billigere og mere bæredygtig løsning? 
Så bør du bringe fjernvarme ind som en del af dine overvejelser. Hos Rask Mølle 
Varmeværk har vi nemlig igangsat et projekt om at lægge fjernvarmerør i dit 
område – og tilbyder i den forbindelse en gylden mulighed for at koble dig på og 
spare penge på tilslutningsomkostningerne.

Rask Mølle Varmeværk er et stærkt, lokalt fællesskab. Vi er gået sammen om at 
sikre, at vi borgere får varme. Nemt, bekvemt og uden mærkbare afbrydelser. 
Ganske enkelt. Som fællesskab ejer vi tilsammen Rask Mølle Varmeværk. Vi tror på 
drivkraft og god energi. Og ikke mindst en klimavenlig løsning. Vi arbejder løbende 
på at nedbringe CO2 og producere billigst mulig varme.

Kan det betale sig at skifte til fjernvarme?
Er fjernvarme en god forretning for dig? Rask Mølle Varmeværk er et fællesskab, 
der bygger på hvile i sig selv-princippet. Det vil sige, at vi kun må udvide 
fjernvarmeområdet, hvis det kan betale sig på tre områder: 

•    det kan betale sig for dig som forbruger
•     det kan betale sig for Rask Mølle Varmeværk – altså vores fælles selskab
•    hvis samfundet som helhed får en bedre økonomi og grøn profil

Det skal dokumenteres, og det er din sikkerhed for,  
at du går ind i et sundt fjernvarmefællesskab.

Kampagne
I forbindelse med udvidelsen har vi søgt om støtte hos  
Energistyrelsen. Derfor har vi et enestående tilbud til dig:

Nedtagning af gammelt anlæg og installation af fjernvarmeunit kr. 26.119
Investeringsbidrag kr. 13.000
Stikledningsbidrag kr. 28.125

Normalpris i alt inkl. moms  kr. 67.244
Kampagnerabat kr. 42.244

 
Din pris i alt inkl. moms kr. 25.000

 
Tilbuddet gælder indtil 28. februar 2022 og forudsætter indbetaling af hele  
beløbet, inden arbejdet påbegyndes. Tilbuddet forudsætter ligeledes,  
at mindst 6 boliger ud af 22 vælger at benytte sig af kampagnetilbuddet.

RASK MØLLE 
VARMEVÆRK

Giv dit tilsagn om 
tilslutning via  

rmvarme@tuknet.dk
Hvis du ønsker det, kan vi  

hjælpe dig med en 
økonomiberegning. Så kan  
du se prisforskellen fra din 

nuværende løsning.
  

Få indlagt  
en stikledning

Vi graver en smal rende fra 
vejen og hen til din bolig, hvor 
fjernvarmerøret bliver lagt i.  

Vi sørger også for at  
genetablere vejen.

  

En VVS‘er fjerner din  
gamle varmeenhed 

og installerer 
fjernvarmeanlægget
Vi har lavet en aftale om 

installation af fjernvarmeunit  
til en fast lav pris. Fjern- 

varmeuniten kan være i et 
standard højskab og måler  

460 x 540 x 650 mm. Installationen 
etableres med færrest mulige 
gener. Sammen vælger vi den 

bedste løsning for dig.

Besøg os i vores mobile kontor og få lavet en individuel beregning.  
Her har du også mulighed for at se, hvordan installationen ser ud,  
når du har udskiftet dit gasfyr til fjernvarme. Du finder os på:
 

Kornelvej den 18. januar 2022, kl. 15-18
Lupinvej den 19. januar 2022, kl. 15-18

Kampagnetilbud  
på tilslutning indtil  

28. februar 2022


