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2. februar 2021
Info 4 – alle

FJERNVARME TIL ØRSLEV – VI FORLÆNGER TILMELDINGSFRISTEN
«VejNavn» «HusNummer»«HusBogstav», Ørslev, Vordingborg

Efter ønske fra flere sider af, er det besluttet at forlænge fristen for tilmelding til fjernvarme i Ørslev til
senest torsdag den 15.04.2021.
Den nye frist gælder for alle typer af ejendomme, både private, andelsboliger og erhverv.
Allerede tilmeldte behøver ikke gøre mere. Vi kontakter jer.
Har du/I besluttet jer for at få fjernvarme, men endnu ikke har sendt jeres tilmelding, må du/I meget
gerne sende den allerede nu af hensyn til vores planlægning.
Såfremt andelsforeningerne ikke kan nå at gennemføre deres generalforsamlinger inden fristens udløb, er vi tilfredse med at få en ikke bindende forhåndstilmelding - enten fra hver andelshaver eller
meget gerne som en samlet forhåndstilmelding fra den enkelte andelsforening, såfremt der er enighed herom. Send den via mail til kontakt@vordingborgforsyning.dk inden fristens udløb.
Såfremt corona-restriktionerne tillader det, forsøger vi inden tilmeldingsfristens udløb, at arrangere et
borgermøde samt evt. opstilling af en skurvogn i Ørslev, hvor der – efter tidsbestilling, vil blive mulighed
for at få en snak med vores fjernvarme konsulent John Olsen.
Du/I er selvfølgelig også velkomne til at kontakte John, enten via tlf. 29249750 (hverdage imellem kl
10-12) eller via mail til jool@vordingborgforsyning.dk

Venlig hilsen

Søren Mikkelsen
Direktør

Vordingborg Forsyning, Brovejen 10, 4760 Vordingborg - Tlf. 5535 3700
kontakt@vordingborgforsyning.dk - www.vordingborgforsyning.dk

FAKTA om fjernvarme til Ørslev (private):
A. Når Vordingborg Fjernvarme står for installation og levering af unit:
(scenarie a + b i tilbuddet):


Vi anvender 3 typer Termix-units:
a) væghængt + varmvandsbeholder,
b) gulvmodel med indbygget varmvandebeholder,
c) Indbygningsmodel med varmvandsbeholder til 60 cm højskab.



Vi sørger for opsætning af indføringsskab og gennemboring af mur samt den indvendige installation. Er
der kælder, føres stikket igennem kældervæggen.



Der skal ikke betales ekstra for lange stikledninger - uanset hvor langt stikket er (normalen er max. 15
m).



Det er kun hvis der skal føres mere end 10 m ledning INDE i huset (tilslutning til hovedventiler), at der
kan blive opkrævet ekstra.



Tilbuddet omfatter desuden max 6 m rør fra unit til vandinstallation og til eksisterende varmeinstallation.



Installation omfatter ikke murer, tømrer og anden bygningsarbejde, herunder retablering af fliser mm.
inde i huset.



Tilbuddet omfatter også betaling af afgiften for frakobling af evt. gastilslutning. Vordingborg Fjernvarme
sørger for afmelding af gas til gasselskabet.

B. I øvrigt – gælder for alle:


Indføring af stik til bolig: Vi placerer et indføringsskab udvendig på grunden. Har ejer valgt selv at stå
for installationen, sørger ejer selv for at få ført stikket igennem muren (scenarie c i infobrev3- dec 2020).



Mål på indføringsskabet: B = 34 cm, D= 20 cm H = 40



Inden placering af stikledning og indføringsskab, aftaler vi besøg på ejendomme med ejer og her aftaler
vi placering af stik mm. og type af unit der skal bruge.



Vi retablerer selvfølgelig efter opgravning til stik, også hvis der er fast belægning som f.eks. fliser og
asfalt.



Omkring efteråret 2022 vil en stor del af Ørslev kunne modtage varme (med forbehold for evt. fristforlængelser osv.).



Hvis man har et elopvarmet hus, må man så vente med at etablere varmeanlægget til senere: Nej man skal begynde at modtage varme inden for en måned efter at uniten er opsat og fjernvarmestikket til
boligen er etableret. Det gælder i øvrigt for alle ejendomme.



Kan man bruge sin solfanger-varmtvandsbeholder sammen med fjernvarmen? Ja den kan sagtens
kobles sammen med fjernvarmen.



Vær opmærksom på at der ikke kan søges om tilskud til varmepumpeløsning i Ørslev iht. til den nye klimaaftale, idet området jo allerede er udlagt til potentielt fjernvarmeområde

Flere faktuelle oplysninger om projektet mm. kan ses på vores hjemmeside https://vordingborgforsyning.dk/fjernvarme/projekter-og-planer/fjernvarme-Ørslev-2020-2021-2022
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