


Æ L D R E  H U S  PÅ  75  m2

FJ E R N VA R M E
VARMEPUMPE (ABONNEMENT)

VARMEPUMPE (KØB)

Olie (925 l i ter)

8 . 7 7 5  K R .
16.624 KR.

12 .803 KR.

12 .250 KR.

Fjernvarme er 
billig varme

9 . 2 2 5  K R .
16.860 KR.

11 .796 KR.

13.000 KR.

L AV E N E R G I  H U S  PÅ  1 7 0  K V M
FJ E R N VA R M E
VARMEPUMPE (ABONNEMENT)

VARMEPUMPE (KØB)

Olie (1 .000 l i ter)

Eksemplerne er baseret på luft til vand-varmepumper og på tal fra Dansk 
Fjernvarmes prisberegner 2021. Beregninger varierer alt efter husets stand, 
husstandens størrelse og forbrugernes vaner. 



FJ E R N VA R M E
VARMEPUMPE (ABONNEMENT)

VARMEPUMPE (KØB)

Olie (2 .100 l i ter)

Æ L D R E  H U S  PÅ  1 7 0  K V M
1 7. 4 2 5  K R .
20.135 KR.

17.989 KR.

24.000 KR.

Hvis du ønsker en beregning 
for netop dit hus så ring 

70 12 00 49



Vil du ha’ nem varme?
Fjernvarme støjer ikke, oser ikke, og der er ingen stor 
udendørs installation på din bolig.

Når du har fjernvarme, skal du ikke tænke på brændsel 
og vedligehold. Der er ingen lovpligtige eftersyn og heller 
ingen rensning af skorsten.

Med fjernvarme slipper du for al besværet, og du har både 
varmt vand og varme året rundt.

Vil du ha’ billig varme?
Når du er med i en fælles varmeforsyning, gør det varmen 
billigere for alle, fordi vi er flere om at dele udgifterne.

Med et fælles varmeværk producerer vi varme mere 
effektivt og til en stabil pris.

Hvis du tilmelder dig allerede fra projektets start, så bliver 
du tilsluttet gratis til fjernvarme.

Vil du ha’ miljørigtig varme?
I Odsherred Forsyning arbejder vi hele tiden på at gøre 
varmen både grønnere og billigere.

Når du skifter dit oliefyr ud med fjernvarme, så reducerer du 
CO2-udledningen med 5 tons CO2 årligt.

Som fjernvarmekunde er du derfor med til at sikre bedre miljø 
og bidrage til, at vi som samfund udnytter vores ressourcer 
bedst muligt.



Tilmeld dig allerede nu!
Vi har brug for at vide, hvem der vil være med, så vi kan gå i gang 
med detailplanlægningen. Antallet af tilmeldinger afgør, om vi 
etablerer en ledning på din vej. En hurtig tilmelding betyder, at vi 
bedre kan planlægge gravearbejde og ledningsnet.

Fulde navn

Adresse Postnr.

E-mail Telefon

Jeg giver samtykke til, at Odsherred Forsyning 
må kontakte mig med information om fjernvarme.

Du kan også tilmelde dig via 
vores kundeservice på 

70 12 00 49

Udfyld derfor siden her, tag et foto og send det til 
fjernvarme@odsherredforsyning.dk



Fjernvarme er frivilligt
Valget er dit – der er ingen tvungen tilslutning til fjernvarme. 
Det er ganske frivilligt.

Gratis tilslutning
Du skal ikke have penge op af lommen. Vi sørger for installation, 
både udenfor og inde i din bolig, og det er gratis.

Info om unit
En unit er den indvendige installation til fjernvarme.
Den unit, der bliver installeret i dit hus, passer til dit forbrug.

Vi klarer alt det praktiske
 
Når du siger Ja tak til fjernvarme, sker der følgende:
 
• Du får besøg af en tekniker, der vurderer din nuværende        

installation.
• Der bliver gravet stik fra hovedledningen i vejen og ind til        

dit hus.
• Vi opsætter et målerskab hos dig, og rørene bliver ført ind          

i huset til en fjernvarmeunit.
• Vi fjerner den gamle installation*, f.eks. en gammel varme-

pumpe, gas- eller oliefyr, og sørger for bortskaffelse.
• Til sidst reetablerer vi grunden, så alt igen er pænt, når vi er 

færdige med arbejdet.
 

*Vi fjerner ikke olietanke og gammel isolering med asbest. Vores fjernvarme-
konsulent kan rådgive dig og hjælpe med, hvordan du kommer af med de dele.



Fjernvarmeunit
En standardmodel passer til et gennemsnitligt 
varmeforbrug i villa eller parcelhus.

De anførte mål er cirkaangivelser.



Kære beboer i Rørvig
 
Det glæder mig meget at kunne fortælle, at fjernvarmen er 
på vej til Rørvig. Lokale ildsjæle har arbejdet ihærdigt i flere år 
for at skaffe et fælles miljøvenligt varmeværk til byen – og nu 
bliver det virkelighed.
 
Odsherred Forsyning A/S har fået tilladelse til at etablere et 
varmeværk bag ved Rørvig Vandværk, og vi vil rigtig gerne 
have dig med i fællesskabet.
 
Vi forventer at kunne levere varme til dit hus allerede fra 
efteråret 2022. Det vil være en stor hjælp at få din tilmelding 
inden 1. september 2021, da det gør vores planlægning meget 
lettere. Til gengæld sørger vi for gratis tilslutning til dem, der 
ønsker at være med fra starten.
 
Det fantastiske ved et centralt fælles varmeværk er, at der kun 
skal investeres og bygges om ét sted, i takt med at teknologier 
udvikler sig. Som boligejer kan du derfor blot læne dig tilbage 
– og lade os om at sørge for varmen.
 
Vi holder infomøde om fjernvarme i Rørvig tirsdag d. 29. juni 2021
kl. 17:00-18:00. Læs mere om det på www.odsherredforsyning.dk

Tak fordi du læste med – vi ser frem til at høre fra dig.  

Venlig hilsen
Fanny Villadsen

Direktør
Odsherred Forsyning


