FJERNVARME I SENNELS BY
Tak for de mange positive tilkendegivelser vi har fået vedrørende fjernvarme i Sennels. Vi kan
meddele, at Thisted Varmeforsyning allerede er klar til næste step.
For at Kaldallunden udstykningen kan forsynes med fjernvarme, og før Thisted Varmeforsyning går
i gang med forberedelser, skal der være et kommunalt godkendt projektforslag samt et bindende
tilsagn til fjernvarmeprojektet, der dækker 61% af det potentielle varmeforbrug.
Tidsplanen for det videre forløb er følgende:
1. Du bedes udfylde vedlagte oplysningsskema og aflevere skemaet enten i papkassen hos
Min Købmand eller sende det til jytte@klainberger.dk. senest d. 11 april 2021.
2. Thisted Varmeforsyning vil herefter udregne tilslutningsbidraget for netop dit hus, og
sende dig en tilbuds- og tegningsliste retur senest d. 16. april 2021.
3. Accepterer du tilbuddet, skal din underskrevne tilbuds- og tegningsliste afleveres senest
d. 30. april 2021 til en af ovenstående.
Projektgruppen kan meddele, at der allerede nu er tilsagn fra Thisted kommune, for tilslutning af
skolen, børnehaven, plejehjemmet samt Nordthy Hallen, så vi er allerede godt på vej mod målet.
Bemærk at denne skrivelse kun er rettet til husstandene indenfor projektområdet, bilag B i det
tidligere tilsendte materiale. Har du spørgsmål af teknisk karakter, er du velkommen til at kontakte
Thisted Varmeforsyning på tlf. nr. 97 92 66 66. Generelle spørgsmål kan stilles til en af
nedenstående personer. Vi håber, at I vil støtte op om denne udvikling af Sennels By.
Sennels Borger- og Udviklingsforeningen
Dave Gill, Sennelsvej 22, tlf. 30110127
Jytte Klainberger, Sennelsvej 73, tlf. 22176465

Sennels Invest ApS
Hans Votborg, Knudsbjergvej 46, tlf. 40955399
Jens Kudsk, Kærleddet 16, tlf. 29855101

Hvad er prisen på installation? I/S Smed har som eksempel lavet et tilbud på at installere
fjernvarme på Kærleddet 16, og der vil det koste kr. 17.625 inkl. moms. Det bliver lidt dyrere, hvis
anlægget er et enstrenget varmesystem. Uanset hvad, anbefales det, at man retter henvendelse til
en autoriseret håndværker for at få et tilbud på det pågældende arbejde.

Vi kan desværre ikke afholde et orienteringsmøde lige nu p.g.a. Covid 19 situationen, men så
snart der igen bliver åbnet op, vil der blive arrangeret et orienteringsmøde, hvor Thisted
Varmeforsyning vil være til stede for at give en orientering om projektet og svare på spørgsmål
angående tilslutningsmulighederne m.m.
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13. april 2021

Intern høring (parallel)

Thisted Kommune

2 uger

Ekstern høring
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Bonusinfo:

Installation af fjernvarme: fra den 7. april 2021 er det muligt at spare gebyret på ca. 8.000 kr., hvis
du vil kobles af gassystemet. Du kan læse mere om det på Energistyrelsens hjemmeside:
https://us3.campaignarchive.com/?u=b3eea861f1f76b9ff4d9df8f5&id=8141f5ab50&e=499b4363fa

