Webguide – adressesøgning på Gentofte Fjernvarmes hjemmeside
På Gentofte Fjernvarmes hjemmeside kan du hurtigt se, om du kan få fjernvarme og hvornår.
Vær opmærksom på, at årstallene er vejledende, og at visse områder ikke er inkluderet.
Gentofte Gladsaxe Fjernvarme opdaterer løbende planen.
Sådan tjekker du, om eller hvornår du kan få fjernvarme:
Du kan bruge dette direkte link. Her kommer du til et kort over Gentofte Kommune med et søgefelt, hvor du
kan indtaste din adresse og se planen for udbygning af fjernvarmenettet i kommunen.
Du kan også tage på opdagelse på vores hjemmeside og selv klikke dig frem:
1) Gå ind på www.gentoftefjernvarme.dk
2) Vælg Jeg overvejer → Se straks om dit hus kan få fjernvarme.
3) Klik på den grønne boks: ”Tjek her, om du kan få fjernvarme”.

4) Skriv din adresse i søgefeltet ”Indtast din adresse her” under kortet.

Grønt område: Der er allerede fjernvarmerør i
jorden, så du kan blive tilkoblet fjernvarme.
Kontakt Gentofte Gladsaxe Fjernvarme for at høre
mere.

Hvidt område: Det er endnu ikke planlagt, hvornår
der kommer fjernvarme i området.
Øvrige områder: Årstallene viser, hvornår vi
forventer, der kommer fjernvarme i området.
Beboerne får besked, ca. et halvt år før vi begynder
at lægge fjernvarmerør i området.

Vi informerer løbende beboerne
I god tid inden der nedgraves fjernvarmerør, informerer vi beboerne i området om det kommende arbejde.
Som husejer har du altså god tid til at sætte sig ind i mulighederne ved skift til fjernvarme, før du evt. vælger at
tilmelde dig. Du har også mulighed for at kontakte os for at få svar på dine specifikke spørgsmål, ligesom du
vil få tilbud om at komme til et generelt informationsmøde eller åbent hus hos os.
Når du har afleveret en underskrevet leveringsaftale til os, får du besøg af en tekniker fra Gentofte Gladsaxe
Fjernvarme. Sammen ser I på, hvordan den optimale installation i din bolig vil være. Herefter er der endnu
mulighed for at annullere leveringsaftalen, hvis du ikke er tilfreds med løsningen eller har skiftet mening.
Læs mere om de 10 trin til fjernvarme – installationen fra A-Z.
Før og under tilslutningsprocessen bliver du og dine naboer løbende informeret via eBoks eller mail. På den
måde ved alle hele tiden, hvad der nu skal ske på vejen eller inde i deres hus.

Information i processen
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•
•

Besked 4-6 måneder inden gravestart
Informationsmøder
Kvittering for leveringsaftalen
Besøg i husstanden – vi udarbejder en installationsaftale
Kopi af installationsaftalen
Brev inden gravestart
Brev ved gravestart
Løbende information om processen.

