
Fjernvarme i 
Fårevejle Kirkeby 2023-2024

Infomøde mandag den 20. februar kl. 17:00-18:00



Program

• Velkomst og præsentation

• Hvad sker der i din by?

• Hvad sker der på din grund?

• Hvad sker der i din bolig?

• Info om gasafkobling

• Når vi har gravet

• Hvad koster fjernvarmen?

• Kommunikation og kontakt

• Spørgsmål og tak for i dag



Hvad sker der i din by?

Vi laver fjernvarme
Vi graver, støjer og fylder.



Hvad sker der i din by?

Trafik og adgangsforhold

• Du kan altid gå, men ikke altid køre til 
din ejendom.

• Hvis vi spærrer af for din indkørsel, gør 
vi det så kortvarigt, vi kan.

• Husk at give besked til lejer eller 
udlejningsfirma, hvis du bruger din 
ejendom til udlejning.



Hvad sker der i din by?

Disse instanser er informeret via Odsherred 
Kommune, hvor gravetilladelsen er søgt:

• Hjemmepleje
• Busbetjening
• Renovation
• Ambulancetjeneste
• Brandvæsen, politi og færdelsregulering.

Giv os endelig besked, hvis der opstår et behov 
for særligt hensyn hos dig.



Hvad sker der i din by?

Fotoregistrering af ejendom

• Vi gør det både for din og vores skyld

• Vi forventer ikke, at noget går galt, men hvis nu . . .

• Forsyningen tegner en forsikring, der dækker vores ansvar. Ved 
skader på privat ejendom skal grundejer anmelde skaden til egen 
forsikring, som herefter kan tage kontakt til forsyningens 
forsikringsselskab.

Vibrationsmåling

• Udføres af forsyningen og entreprenør.



Hvad sker der i din by?

Tidsplan

• Overordnet tidsplan for Fårevejle Kirkeby 
er 2023-2024.

• Etableringen af fjernvarme sker i flere 
etaper, og der bliver arbejdet flere steder 
på samme tid.

• Du får besked, når du skal tilsluttes.

Vi begynder i kvarteret omkring Pilevej og arbejder os 
frem mod Fårevejle Kanalvej, altså vejene på den mod-
satte side af kirken. Samtidig arbejder vi omkring 
Kalundborgvej, Ordrupvej og sideveje i det område. 
Herefter følger sidevejene til Adelers Alle på samme side 
som kirken.



Hvad sker der i din by?

Jord- og materielplads

• Per Aarsleff A/S etablerer en jord- og 
materielplads på Høvevej på et 
jordstykke efter nr. 21. 

• Pladsen fylder cirka 11.000 m2 og skal 
bruges til jord- og rørdepot. 

• Aarsleff etablerer også 
skurby/mandskabsplads på grunden. 
Her er du velkommen til at besøge 
Aarsleff, hvis du har spørgs-mål til 
anlægsarbejdet nær dig.



Hvad sker der på din grund?

Det gør vi

• Vi laver en stikledning fra vej 
til hus.

• Vi opsætter en udvendig 
installation – et målerskab.

Målerskab

• Udvendig installation.

• 4 farver: Sort, koksgrå, 
lysegrå og hvid.



Hvad sker der i din bolig?

Unit og tilslutning

• Der bliver installeret en unit i din 
bolig dér, hvor din nuværende 
installation er.

• Modellen er en Termix VVX med 
TPV-regulator – en løsning med 
indbygget vandvarmer og 
varmeveksler.

• Du får besked og tidsplan, når vi 
nærmer os tidspunktet for 
afkobling og tilslutning.



Hvad sker der i din bolig?

Det gør vi

• Vi fjerner din gamle installation.

• Vi sætter en indvendig installation 
op – en unit.

• Vi reetablerer på din grund.

Det gør vi ikke

• Vi fjerner ikke olietanke.

• Vi fjerner ikke skorstene.

• Vi fjerner ikke isolering 
med asbest.

Odsherred Forsyning sørger for alt i forbindelse med etablering af 
fjernvarme. Det betyder, at forsyningens ansvarsområde er 
installationen frem til og med din nye unit. Dit ansvar som boligejer er 
den øvrige del af installationen.



Hvad sker der i din bolig?

Afkobling af gas er gratis

• Afkoblingstidspunktet bliver planlagt i samarbejde mellem 
gasleverandør og entreprenør, så tilslutningen til fjernvarme bliver 
timet rigtigt.

• Du vil få besked om, hvornår du kan afmelde din gas.

• Det er husejeren selv, der afmelder sin gas.

• Når du afmelder din gas, bliver der automatisk søgt om dækning af 
udgifter i gasafkoblingspuljen.

• Hvis husejeren ikke får dækning fra puljen, dækker Odsherred 
Forsyning udgiften for afkobling – mod dokumentation for afslag.



Info om gasafkobling

Gasafkoblingspuljen

Læs mere om afkoblingsordningen på Energistyrelsens hjemmeside:
www.ens.dk/service/tilskuds-stoetteordninger/afkoblingsordningen

Læs om opsigelse af din gasforsyning:
www.evida.dk/frakobling/privat/opsigelse-mit-evida/

Se vejledning til, hvordan du opsiger din gasforsyning:
www.evida.dk/media/tgwbwxs1/vejledning_opsigelse-af-gas_mitevida_2022_nytlogin.pdf

Evida er det nationale gasdistributionsselskab.

http://www.ens.dk/service/tilskuds-stoetteordninger/afkoblingsordningen
http://www.evida.dk/frakobling/privat/opsigelse-mit-evida/
http://www.evida.dk/media/tgwbwxs1/vejledning_opsigelse-af-gas_mitevida_2022_nytlogin.pdf


Når vi har gravet

Reetablering af veje
Når gravearbejdet er færdigt, så reetablerer entreprenøren.
Du skal være opmærksom på, at når entreprenøren lægger asfalt på vejen, sker det af flere 
omgange.

GAB
Den første belægning er en såkaldt GAB-belægning, som er et bærelag, der skal ligge cirka et års 
tid. Herefter bliver der lagt et slidlag på også. Entreprenøren lægger GAB-laget først, for at det kan 
sætte sig, før slidlaget bliver lagt. Det betyder, at vejen det første års tid ikke ser færdig ud – og 
det er den heller ikke.

Reetablering af grund
Vi sørger for at reetablere din grund til samme stand, som inden anlægsarbejdet gik i gang. Der, 
hvor vi graver græs op, strør vi nye frø. Mindre beplantninger bliver flyttet og sat tilbage.
Vi går så vidt muligt udenom større beplantninger.



Hvad koster fjernvarmen?

Prisen består af:

Et årligt abonnement: 975 kr.
Effektbidrag pr. m2: 28 kr.
Variabelt forbrug: 0,60 kr./kWh
Årlig leje af unit: 750 kr.

Rabatordning

Rabat på effektbidrag for huse større end 
150 m2 50% for m2 over 150 m2.

Rabat på effektbidrag for hus med forbrug 
under 75 kWh pr. m2 50% 
på alle m2.



Hvad koster fjernvarmen?

Prisen på
fjernvarme
stiger ikke!



Kommunikation

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Vi kommunikerer med beboerne via opkald, breve, brochurer, e-
mails, nyhedsbreve og infomøder.

Du kan følge udviklingen i projektet på flere måder:

• www.odsherredforsyning.dk

• Nyhedsbrev: Fjernvarme i det sydlige Odsherred – her graver vi

• Facebook: Fjernvarme i det sydlige Odsherred



Kommunikation

Kundeservice
Tlf. 70 12 00 49
info@odsherredforsyning.dk

Kommunikation
Tanja Christensen
tac@odsherredforsyning.dk

Kommunikation
Maria Kjær Poulsen
mkp@odsherredforsyning.dk

Fjernvarmekonsulent
Lasse Storm Lindholt
lsl@odsherredforsyning.dk

Projektleder
Marie Louise Wichmann
mlw@odsherredforsyning.dk



Kommunikation

Per Aarsleff A/S

Når arbejdet er i gang kan du kontakte
Aarsleff på: odsfjv@aarsleff.com

Du er også velkommen til at besøge
byggekontoret på byggepladsen.

Akuttelefon – uden for arbejdstid
Har du akut behov for at kontakte entreprenøren 
uden for arbejdstid, så kan du ringe til Aarsleff på 
telefon: 20 19 97 21



Spørgsmål
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