Fjernvarme til Strib, Røjle og Vejlby

Nyhedsbrev

Projektet er igangsat
Som tidligere annonceret kommer fjernvarmen til Strib, Røjle og Vejlby, og vi er nu i gang
med at planlægge og projektere fjernvarmeprojektet.
På sigt skal næsten alle gader og stræder graves op, og det kræver en god og grundig planlægning i
samarbejde med Middelfart Kommune og alle de aktører, der skal hjælpe Middelfart Fjernvarme. Det
betyder blandt andet, at vi skal have et kommende lovpligtigt EU-udbud på plads, inden der kan
indgås aftaler på grave- og rørleverancer til Strib, Røjle og Vejlby-projektet for at sikre de bedste
priser og kvalitet.
For at sikre varmeleverancen, har TVIS igangsat planlægningen af transmissionsledningen fra
varmecentralen i Hessgade til den nye varmecentral i Strib på Rudbæksmøllevej.
Tidsplan
Det er selvfølgelig ikke muligt at grave en
hel by op på én gang. For at kunne
etablere fjernvarmen mest effektivt, er
det nødvendigt at dele projektet op i 5
etaper. Det giver mindst mulige gener og
sikrer, at de trafikale forhold opretholdes
på den mest hensigtsmæssige måde.
Etape 1 er allerede påbegyndt på
Abelonelundsvej, hvor der er ved at blive
etableret ledningsnet ved de nye
udstykninger tæt ved Brogården.
Når EU-udbuddet er på plads i starten af
2022, vil der blive udfærdiget en
estimeret tidsplan for etape 1-5.
Alle vil blive kontaktet
Alle, der har bestilt fjernvarme, bliver
kontaktet personligt, og alle får et besøg. Når vi kommer ud, gennemgår vi og aftaler løsningen hos
dig, så der ikke er nogen tvivl om, hvad der kommer til at ske. Vi tilstræber, du løbende bliver holdt
informeret under hele projektet.
Hvad med gasafkobling?
For alle, der benytter gas, skal gasaftalen afmeldes. Enkelte, som har bestilt fjernvarme, har valgt at
beholde gasforsyningen til køkkenet, og her skal gasaftalen ikke afmeldes.
Du skal IKKE opsige/afmelde din gasaftale, før du ved, hvornår fjernvarmen bliver leveret.
Din opsigelse af din gasforsyning skal ske digitalt på Mit Evida.
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Du skal bruge dit kundenummer og adgangskode for at logge ind på Mit Evida.
Hvis du opfylder kravene, og der er penge tilbage i afkoblingspuljen, bliver frakoblingen af din
gasledning gratis for dig. Skulle du imod forventning ikke få tilskud, og kan dokumentere dette, kan
afkobling købes af Middelfart Fjernvarme for kun kr. 4.000,VIGTIGT: Tilskud via afkoblingsordningen skal først søges i det år, fjernvarmen bliver leveret på din
adresse. Du får besked i god tid, og vi skal nok holde dig orienteret.
Du kan læse mere om afkoblingsordningen på www.evida.dk.
Hvornår sendes fjernvarmeaftalen ud til underskrift
Har du indgået en bindende tilmelding om fjernvarme via Middelfart Fjernvarmes hjemmeside, eller
via den omdelte tilmeldingsblanket, får du inden udgangen af 2021 tilsendt det færdige
aftaledokument til underskrift, som bekræfter dine valg oplyst ved tilmeldingen. Aftaledokumentet
fremsendes på e-mail. For dig, der ikke har en e-mail, fremsendes aftalen som et brev.
Middelfart Fjervarme holder hånden under dit fyr
For alle, der har tilmeldt sig fjernvarmen senest 1. oktober 2021, holder Middelfart Fjernvarme
hånden under eksisterende varmkilde/fyr. Denne ordning kalder vi Garantiordningen.
Hvis du har brug for vores hjælp, SKAL du udfylde den elektroniske formular på vores hjemmeside.
Formularen finder du under fanen Strib, Røjle og Vejlby nederst i venstre side.
Formularen SKAL udfyldes hver gang du har brug for hjælp, også selvom vi tidligere har været ude og
hjælpe dig med din varmekilde/fyr.

Du er velkommen til at udfylde den elektroniske formular, selvom du ikke er dækket af
garantiordningen. Din henvendelse vil blive videresendt til den VVS-installatør, du vælger på listen,
hvorefter denne kontakter dig hurtigst muligt for en afklaring.
Nyheder og status
Hvis du gerne vil følge med i nyheder og status omkring fjernvarme-projektet, kan du tilmelde dig
vores Facebook-side Middelfart Fjernvarme og følge vores gruppe Strib, Røjle og Vejlby. Her vil der
løbende blive fortalt omkring status og nyheder fra Middelfart Fjernvarme. Der bliver også løbende
besvaret spørgsmål, som måske kan være til god information. Du kan også følge med på vores
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hjemmeside under nyheder.
Vi ser frem til fortsat at holde alle løbende opdateret omkring fjernvarmeprojektet i Strib, Røjle og
Vejlby.
Med venlig hilsen

Daniel Kjær Sørensen
Forsyningschef
Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.

