Se, hvad du kan spare med fjernvarmen
Læs mere om økonomien og se besparelsen i forhold
til andre opvarmningsformer
Hus (ældre) på 130 m2 med et varmeforbrug 18,1 MWH
Totaløkonomi

Faste omkostninger

Fælles
Fjernvarme
Kr./år
Fast bidrag / abonnement

Forbrug**

Finansiering

Investering - Lån 3% over 15 år

14.480,-

4.000,-*

2.300,-*

4.000,-*

21.385,-

9.311,-

12.052,-

Træpiller
Kr./år

0,-

2.353,-

9.214,-

5.864,-

0,-

35.000,-

110.000,-

70.000,-

19.095,-

27.738,8.643,-

20.825,1.730,-

21.916,2.821,-

31%

8%

13%

Udleder røg

Kan larme

Kræver plads

Oliefyr
Kr./år

Privat
Varmepumpe
Kr./år

Træpiller
Kr./år

4.000,-*

Etableringsomkostninger / reinvestering

Årlig varmeudgift
Besparelse i forhold til fjernvarme

Privat
Varmepumpe
Kr./år

4.615,-

Lovpligtigt service / skortstensfejer mv.
Variable omkostninger

Oliefyr
Kr./år

Besparelse ved fjernvarme i procent

* Pris for skorstensfejer, el til brænder og cirkulationspumpe samt fastlagt serviceeftersyn erfaringsmæssigt.
** Fjernvarme: 80 øre/kwh, Olie: 10.00 kr/liter, El: 180 øre/kwh, Træpiller: 2,75 kr/kg.

Opmærksomhedspunkter udover økonomi:

Hus (nyere) på 130 m2 med et varmeforbrug 9,5 MWH
Totaløkonomi

Faste omkostninger

Fælles
Fjernvarme
Kr./år
Fast bidrag / abonnement

2.795,-

Lovpligtigt service / skortstensfejer mv.
Variable omkostninger

Forbrug**

Finansiering

Investering - Lån 3% over 15 år

4.000,-*

2.300,-*

7.600,-

11.674,-

5.083,-

6.579,-

0,-

2.353,-

7.539,-

5.026,-

0,-

35.000,-

90.000,-

60.000,-

10.395,-

18.027,7.632,-

14.922,4.527,-

15.605,5.210,-

42%

30%

33%

Etableringsomkostninger / reinvestering

Årlig varmeudgift
Besparelse i forhold til fjernvarme
Besparelse ved fjernvarme i procent

* Pris for skorstensfejer, el til brænder og cirkulationspumpe samt fastlagt serviceeftersyn erfaringsmæssigt.
** Fjernvarme: 80 øre/kwh, Olie: 10.00 kr/liter, El: 180 øre/kwh, Træpiller: 2,75 kr/kg.

Opmærksomhedspunkter udover økonomi:
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Fjernvarme er billig og miljørigtig - Det kan betale sig at skifte varmekilde
• Et skifte fra oliefyr til fjernvarme er hurtigt tjent hjem.

Fjernvarmeprisen er robust i forhold til prisudsving

• Fjernvarmeværkerne kan producere varme på forskellige energikilder, som gør det muligt at bruge den billigste.
• Odsherred Varme A/S investerer løbende i mere miljørigtige energikilder. Aktuelt investeres i luft-til-vand
varmepumper. Herudover vurderes teknologien om at udnytte spildvarme i spildevand.

Odsherred Varme A/S – en del af Odsherred Forsyning
Hovedgaden 39 - 4571 Grevinge - Tlf. 70 12 00 49 - CVR 31762332
info@odsherredforsyning.dk - www.odsherredforsyning.dk

Få nem fjernvarme

- og en langt bedre varmeøkonomi
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Fjernvarme - derfor!
Fjernvarmen er et godt valg for dig,
din økonomi og for klimaet.
Fjernvarme er nemt
– én gang for alle
Når du har fået fjernvarme, skal du ikke
tænke på brændsel, vedligehold og reparationer. Vi leverer både varme og
service. Varmeværket drives miljøvenligt, og af professionelt personale. Det
er nemt og bekvemt. Der er ingen lovpligtige eftersyn, rensning af skorsten,
mv.
Fjernvarmen og det varme vand
er der altid
Du har altid både varme og varmt vand
– og nok af begge dele.
Fjernvarme er god økonomi
Fjernvarme er væsentligt billigere end
andre energikilder. Der er mange penge
at spare hvert år sammenlignet med andre opvarmningsformer.
Udover de årlige besparelser, kan du
bl.a. via din VVS-installatør opnå et
her-og-nu tilskud fra 2-4.000 kr. Husk
at spørge din VVS-installatør om energibesparelser.
Se beregninger på bagsiden.
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Fjernvarmen bliver grønnere
Fjernvarmen er et vigtigt bidrag til en
grønnere fremtid. Fra starten af 2020
bliver fjernvarmen på Vig og Højby
Varmeværk produceret af nye 2,5 MW
luft-til-vand varmepumper. På den
måde sænker vi CO2 udledningen med
6.000 ton pr. år.
Vores varmeværker har to forskellige
energikilder. For dig betyder det, at
fjernvarmeprisen er mere robust i forhold til svingninger i energipriserne.
Fjernvarme er varme med omtanke
Både for mennesker og miljø, og din
økonomi. Med fjernvarme er der ﬂere
om at dele udgifterne, og alle får glæde
af stordriften.
Fjernvarmen giver dig god plads
Dit nuværende anlæg kan pilles
ned, og varmeforsyningen tilsluttes direkte til husets rør. Unitten larmer og sviner ikke, og kræver kun
en lille udendørs installation. Fjernvarmen fylder ikke mere end et
almindeligt kosteskab, så du får god
plads til sko og overtøj i dit bryggers.
Læs mere
På www.odsherredforsyning.dk og på
www.fjernvarme.info kan du læse mere
om, hvordan du får fjernvarme.

odsherredforsyning.dk

fjernvarme.info

Se, hvad du kan spare
med fjernvarmen
Hvis du har oliefyr eller privat varmepumpe, kan det virkelig betale sig
at skifte til den fælles fjernvarme.
På bagsiden kan du se ﬁre eksempler,
der tager udgangspunkt i to huse
med et årligt varmeforbrug på
18,1 MWH eller 9,5 MWH.
Hvad skal der ske?
Når du får fjernvarme, fører vi en
stikledning ind til dit hus og placerer
et fjernvarmestik typisk i fyrrum eller
bryggers.

Hvis du skifter fra oliefyr, varmepumpe eller jordvarme:
Vi sørger for at eksisterende anlæg
tages ned, dog med undtagelse af olietanke.
Hvis du skifter fra elvarme:
Du skal sørge for at få installeret et
vandbåret varmesystem med radiatorer
i de rum, der skal opvarmes.

