FJERNVARMEN
er tæt på dig

Til dig med el-varme

Vi udbygger
fjernvarmenettet
Vi udbygger løbende vores fjernvarmenet.
I 2016-2017 kommer vi for eksempel til Kastrup og Neder Vindinge. Når vi udbygger, er
det hele tiden vores mål, at det skal kunne
betale sig at skifte til fjernvarme.
Billig
Fjernvarmen i Vordingborg er blandt de billigste i landet. Økonomisk skal produktion,
fordeling og administration af fjernvarme
hvile i sig selv. Det kommer dig til gode i form
af en billig og stabil varmepris.

Miljørigtig
Med fjernvarme bliver din bolig varmet op
med miljørigtig og CO2-neutral energi fra
halm og flis, der bliver leveret af lokale leverandører. Du må gerne supplere med varme
fra for eksempel en brændeovn.
Hurtig
Når fjernvarmerørene er etableret i vejen,
og VVS-arbejdet i din egen bolig er afsluttet,
kan dit nye varmeanlæg være klar til brug i
løbet af en uge.

Nem
Fjernvarme er en nem og enkel varmeløsning, der fylder meget lidt i huset. Der er
sjældent nedbrud i fjernvarmen, og uregelmæssigheder bliver klaret på få timer.

skift til fjernvarme – det betaler sig

Så meget kan du spare
Her kan du se et overslag over, hvor meget du kan spare om året
ved at skifte fra el-varme til fjernvarme.
Elvarme (priser er fra oktober 2014)
16.000 kWh à 2,18 kr. (uden abonnement)
Samlet udgift

34.800,00 kr.
34.800,00 kr.

Fjernvarme (priser 2015)
18000 kWh à 0,55 kr.
516 m3 à 1,90 kr.
Fast årlig afgift 130 m2 à 13,89 kr.
Målerleje
Elforbrug cirkulationspumpe 300 kWh à 2,18 kr.
Samlet udgift

9.900,00 kr.
980,40 kr.
1.805,70 kr.
631,25 kr.
654,00 kr.
13.971,35 kr.

Besparelse

20.908,65 kr.

Beregningen er vejledende.

Sig farvel til el-varmen
Det er penge lige ned i lommen at skifte fra
el-varme til fjernvarme. I mange tilfælde
kan du halvere din varmeregning, og du kan
glæde dig over, at dit hus stiger i værdi fra
den første dag med fjernvarme.
Et skift fra el-varme til fjernvarme er også en
gevinst for miljøet, fordi el-varme i høj grad
bliver produceret på kulkraftværker.

end el-varme, fordi du undgår den markante
strålevarme fra el-radiatorerne.
Vi sørger for, at du bliver generet så lidt som
muligt, når vi graver fjernvarmerørene ned
i jorden ind til din bolig. Vi reetablerer selvfølgelig de steder på din grund, hvor vi har
gravet.

Når du skifter fra el-varme til fjernvarme,
skal du have nye varmerør i hele huset. Du
kan vælge mellem traditionelle vandfyldte
radiatorer og gulvvarme som din nye varmekilde. Begge dele giver større varmekomfort
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