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Om evt. fjernvarmeforsyning af Selling samt tilbud om gratis energitjek

www.favrskov.dk
favrskov@favrskov.dk

Som led i Favrskov Kommunes strategiske varmeplan, er der tidligere blevet set på
mulighederne for udbredelse af fjernvarme til flere byer i Favrskov. I den forbindelse
samarbejder kommunen og Hadsten Varme i øjeblikket med ”Styregruppen for Fjernvarme til Selling” og Selling Borgerforening om at undersøge mulighederne for evt.
fjernvarmeforsyning af Selling.

11. februar 2022

Priserne på både energi og materialer er imidlertid steget ganske voldsomt på det seneste, og på nuværende tidspunkt er det desværre ikke muligt for Hadsten Varme at
lave retvisende beregninger på, hvad fjernvarmeforsyning af Selling vil komme til at
koste for forbrugerne. Det forventes der en afklaring på i løbet af foråret 2022.

Personlig henvendelse:

Snarest derefter vil der blive afholdt et borgermøde, hvor Hadsten Varme vil informere
om priserne for fjernvarme, tilslutningsafgifter, mulighederne for fradrag samt den forventede tidsplan og betingelserne for gennemførelse af et evt. fjernvarmeprojekt.

Sagsbehandler:

Du kan læse mere om Favrskov Kommunes strategiske varmeplan på kommunens
hjemmeside under https://favrskov.dk/borger/klima/varme.

lvso@favrskov.dk

Favrskov Kommune
Virksomheder og
Spildevand

Lene Valentin Sørensen
Tlf. 89 64 53 46

Sagsnr. EMN-2021-03043

Tilbud om gratis energitjek af din bolig
I mellemtiden tilbyder Favrskov Kommune, at interesserede boligejere i Selling kan få
besøg af en energikonsulent, der vil give huset et eftersyn med ”energibrillerne” på og
vise, hvor der kan spares penge på energiforbedringer og på evt. omlægning til fjernvarme. Energitjekket vil blive udformet som en BedreBolig-plan og gennemføres indenfor normal arbejdstid af en uvildig energirådgiver fra Energitjenesten.
Find mere information og tilmeldingsblanket på Selling Forsamlingshus’ hjemmeside,
der løbende vil blive opdateret med relevante oplysninger om projektet.
Tilmelding skal se senest 1. april 2022 og den udfyldte tilmeldingsblanket vil enten
kunne afleveres elektronisk eller i postkassen ved Lars H. Nielsen, Holbergs Vej 5,
Selling, 8370 Hadsten.

Venlig hilsen
Lene Valentin Sørensen
TD Energi og Miljø

