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Navn  […] 

Adresse  […] 

By  […] 

 

 

 

 

I BBR er din bolig registreret opvarmet ved hjælp af et olie- eller naturgasfyr.  

Hvis informationen om din opvarmningsform ikke er korrekt, er du forpligtet til at 

rette oplysninger om din opvarmningsform i BBR. Du kan rette dine oplysninger på  

Ret BBR-oplysninger - BBR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstforslag:  

Information om hvordan dit gas- eller oliefyr kan 
erstattes af andre opvarmningsformer 

Tekstforslag:  

I øjeblikket er der et stort fokus på at udfase brugen af fossile brændsler, herunder naturgas 

og olie.  

 

 

Tekstforslag:  

Dette brev oplyser dig om dine muligheder for at erstatte dit olie- eller gasfyr med en alternativ 

varmeløsning.  

 

Klik her [URL-link til borgersiden på boliganalysen] for at se information om din bolig og de 

opvarmningsmuligheder, der er beskrevet i brevet. Du kan også se et estimeret bud på, hvad 

du kan spare ved at skifte opvarmningsform. 

 

https://bbr.dk/ret
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Status for fjernvarme i dit område  

 

Individuel opvarmning  

Tekstforslag 1) hvor projektet er tilknyttet et fjernvarmeselskab:  

Din ejendom ligger i et område, hvor der i øjeblikket planlægges fjernvarme. Den endelige 

udrulning afhænger blandt andet af, om der er nok ejendomme i dit område, som ønsker at 

blive tilsluttet fjernvarme.  

 

Hvis du vil tilsluttes fjernvarmen, skal du senest d. [x/x/x] kontakte dit lokale fjernvarmeselskab 

og tilkendegive, at du ønsker fjernvarme. Herefter vil du blive kontaktet af fjernvarmeselskabet 

og få information om tidspunkt for hvornår du kan forvente at få fjernvarme, priser, vilkår mv. 

Hvis der er nok tilkendegivelser, forventes udrulningen af fjernvarmeprojektet at blive 

godkendt d. [x/x/x], hvorefter udrulningen af fjernvarmen i dit område, kan påbegyndes.   

 

Dit lokale fjernvarmeselskab kan også oplyse dig om, hvorvidt de kan tilbyde dig en midlertidig 

løsning, indtil du kan blive tilsluttet fjernvarmen. Det kan fx være et tilbud om installation af et 

nyt gasfyr, hvis dit gamle gasfyr går i stykker, inden du kan få fjernvarme. 

 

Tekstforslag 2) hvor projektet endnu ikke er tilknyttet et fjernvarmeselskab:  

Din ejendom ligger i et område, hvor der i øjeblikket planlægges fjernvarme i den kommunale 

varmeplan. Det forventes, at der i 2023 vil blive udarbejdet et projektforslag for dit område, 

med tidsplan for etablering af fjernvarmen. Herefter vil du blive kontaktet af 

fjernvarmeselskabet og få information om tidspunkt for, hvornår du kan få fjernvarme samt 

priser, vilkår for tilslutning, mv.  

 

Hvis der er nok tilkendegivelser, forventes udrulningen af fjernvarmeprojektet senest igangsat 

år […], hvorefter udrulningen af fjernvarmen i dit område, kan påbegyndes.  

 

Dit lokale fjernvarmeselskab kan også oplyse dig om, hvorvidt de kan tilbyde dig en midlertidig 

løsning, indtil du kan blive tilsluttet fjernvarmen. Det kan fx være et tilbud om installation af et 

nyt gasfyr, hvis dit gamle gasfyr går i stykker inden du kan få fjernvarme. 

 

 

Tekstforslag:  

Hvis du ikke ønsker fjernvarme, kan du i stedet overveje at udskifte dit gas- eller oliefyr med 

en individuel opvarmningsform.  

 

En individuel opvarmningsform er et muligt alternativ til dit gas- eller oliefyr. Typen af individuel 

opvarmning, der kan bruges på din ejendom, afhænger af en række forhold, for eksempel 

afstanden til din nabo og jordforholdene på din grund.  
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Fælles mindre varmeløsninger  

 

Finansiering og tilskud  

[Indsæt information om relevante tilskud, herunder kommunale tilskuds- og 

finansieringsmuligheder 

 

Rådgivning og vejledning  

Behandling af personoplysninger  

[Indsæt information om kommunens behandling af personoplysning og den 

Tekstforslag:  

Der findes en række muligheder for at modtage støtte til at omstille opvarmningen fra olie- 

eller gasfyr. 

 

Der kan eksempelvis søges støtte til frakobling af gasnettet, hvis en række betingelser er 

opfyldt. Ordningen hedder ”afkoblingsordningen” og giver mulighed for gratis at blive afkoblet 

gassystemet. Det betyder, at man kan spare det gebyr det i dag koster at afkoble sig 

gasnettet. 

 

Læs mere om dine tilskudsmuligheder og hvordan du søger her 

https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud/sadan-soger-du/skal-du-skifte-varmeform.   

Tekstforslag:  

Du kan på https://sparenergi.dk/forbruger/varme/skal-du-skifte-varmetype, læse mere om de 

forskellige muligheder for at udskifte dit olie- eller gasfyr med en anden opvarmningsform. 

 

Hvis du ønsker rådgivning om skifte af opvarmningsform, kan du kontakte en af Sparenergis 

energirådgivere på tlf. 31 15 90 00 mandag – torsdag kl. 8-17 og fredag kl. 8 – 15, eller gå ind 

på https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/raadgivning. 

 

Du er også velkommen til at sende en mail med dine spørgsmål til info@sparenergi.dk.  

 

Er I flere husstande i nærområdet, der går med overvejelser om at udskifte olie- eller 

gasfyret, kan det måske være en mulighed at overveje en fælles mindre opvarmningsløsning.  

 

En fælles opvarmningsløsning producerer varme til flere husstande, og kan etableres på 

baggrund af forskellige teknologier. Du kan kontakte kommunen for at høre mere om dine 

muligheder for at anvende fælles mindre varmeløsninger.     

https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud/sadan-soger-du/skal-du-skifte-varmeform
https://sparenergi.dk/forbruger/varme/skal-du-skifte-varmetype
https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/raadgivning
mailto:info@sparenergi.dk
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registreredes rettigheder i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen, 

herunder forordningens art. 15]. 

 

Med venlig hilsen 

 

[Kommunen] 


