FJERNVARME TIL ØRSLEV
– hvis du vil have det

FJERNVARME
FOR FREMTIDEN
Vordingborg Kommune er klimakommune og har i en aftale med Danmarks
Naturfredningsforening forpligtet sig til, at nedbringe CO2 -forbruget i kommunen markant i de kommende år. Det arbejde bakker vi i Vordingborg Forsyning op om med vores store og ambitiøse fjernvarmeprojekt. Målet er at
tilbyde så mange boliger og virksomheder som muligt miljørigtig fjernvarme,
produceret på halm og flis fra lokale leverandører.
Baggrunden for fjernvarmeprojektet er, at Vordingborg Forsyning den 1. januar 2012 købte Masnedø Kraftvarmeværk, der i en lang årrække har leveret fjernvarme til kunder i Vordingborg by. Værket har kapacitet til at forsyne endnu flere forbrugere med varme, og vi udvider derfor fjernvarmenettet i disse år, senest til Iselingen og Kastrup – Neder Vindinge. Og inde så længe forventer vi at levere fjernvarme til Ørslev – hvis du vil have det.
Her i folderen kan du læse om fjernvarme og dine muligheder for at få billig
og miljørigtig energi i fremtiden. Vi håber, det kan få dig til at overveje en grøn
og CO2 rigtig varmeløsning.
Venlig hilsen
Vordingborg Forsyning
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KLAR TIL FJERNVARME
Fjernvarmen er i rivende udvikling. Vi udbygger og udvider i de kommende
år fjernvarmenettet, og nu går vi i gang med det næste fjernvarmeprojekt i
Ørslev - hvis du vil have det.
Inde i denne folder finder du en kupon, som du kan udfylde og aflevere til
os, hvis du er interesseret i at få fjernvarme, eller hvis du ønsker besøg af
vores energirådgiver.
Den udfyldte kupon afleveres i en postkasse, – portoen er betalt. Eller kom
forbi Brovejen 10 og aflever den direkte til os. Så kan vi få os en lille snak om
projektet.
Du kan også sende en mail til os på kontakt@vordingborgforsyning.dk,
Mærk mailen i emnefeltet med ´”Fjernvarme til Ørslev”, og skriv:
1) Hvilken ejendom, det drejer sig om (adressen og ejendomsnr.),
2) Navn på ejer(ne) af ejendommen.
3) Bekræft at I er interesseret i at få fjernvarme.
4) Tlf. nr. så at vi kontakte jer hvis nødvendigt.
5) Om I ønsker at få besøg af en energikonsulent eller ej.
Vi vil meget gerne have forhåndstilkendegivelsen retur senest
den 05.04.2020
3

Det er vigtigt at understrege, at du binder dig ikke til noget, selv om du indsender kuponen.
Det er frivilligt om man vil tilslutte sig eller ej, der er nemlig ikke tilslutningspligt, uanset om du i dag fyrer med el, olie eller naturgas.
Ved vores seneste fjernvarmeprojektet i Kastrup – og Neder Vindinge, som
blev afsluttet i 2018, sagde 60 procent af boligejerne i første omgang ja til
fjernvarme, og siden er der løbende kommet flere til.
På vores hjemmeside finder du masser af information om fjernvarme. Her findes også en beregner, der kan give dig et bud på, hvor meget du kan spare
ved at skifte til fjernvarme.
Du er velkommen til at kontakte os, enten via tlf. eller mail, hvis du har
spørgsmål:
Telefon: 5535 3700 (imellem 10.00 og 14.00/fredag 10.00 -12.00).
Mail: kontakt@vordingborgforsyning.dk
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BILLIG OG MILJØRIGTIG VARME
Med fjernvarme får du en miljørigtig og CO2-neutral energiløsning. Brændslet
er nemlig halm og flis, som bliver leveret af lokale landmænd og skovejere.
Det betyder stor forsyningssikkerhed og uafhængighed af energiprisernes udsving på verdensmarkedet.
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.
Du kan sammenligne fjernvarmeprisen i Vordingborg med prisen andre steder i landet på energinet.dk/varme/ prisstatistik.
NEMT OG HURTIGT
Fjernvarme er en nem og enkel varmeløsning, der fylder meget lidt i huset.
Der er sjældent nedbrud, og uregelmæssigheder bliver klaret på få timer.
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.

Lokale landmænd og skovejere leverer halm og flis til Vordingborg Forsynings fjernvarmeværk
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Lidt vigtig viden om projektet:
 For at projektet kan gennemføres, skal vi have positiv tilbagemelding fra ca.
50 % af ejendommene i området.
 Ved hurtig tilmelding, skal der ikke betales tilslutnings- og stikbidrag (svarende til ca. 17.000 kr. inkl. moms for en helårsbolig på 130 m2 og med 10
m stikledning). Hvor hurtig man skal være, vil fremgå at det tilmeldingsbrev
vi udsender, når vi ved om der er grundlag for at gennemføre projektet eller
ej.
 Vi etablerer stikket fra vejen og ind til ejendommen, mens grundejer selv
skal sørge for og betale for installeringen inde i ejendommen, herunder
nedtagning af gamle installationer.
 Vi betaler afgiften for frakobling af evt. gasinstallation.
 Vi kan, i samarbejde med lokale VVS-installatører, tilbyde en standardinstallation til en fast og fordelagtigt pris. Prisen er ikke fastlagt endnu, men
et godt bud vil være priser omkring 35-40.000 kr. inkl. moms for ejendomme med naturgas og olie, og ca. 110.000 – 130.000 kr. inkl. moms for
ejendomme med el-opvarmning, inkl. opsætning af vandbårne radiatorer
(ejer indhenter dog selv pris herfor fra et VVS-firma).
 Vi tilbyder desuden en økonomisk løsning, hvor installationen finansieres
via en forhøjelse af den faste fjernvarmeafgift i en årrække.
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Sådan får du fjernvarme, når du
har besluttet dig:
a) Grundejer indhenter selv tilbud, og afregner direkte med VVS-firmaet.
b) Grundejer benytter sig af Vordingborg Forsynings standardaftale med et
af de tilmeldte VVS-firmaer. Ejer afregner direkte med VVS-firmaet for
selve installationen (for at kunne udnytte håndværkerfradraget) mens
der afregnes med Vordingborg Forsyning for levering af unit og evt.
varmvandsbeholder.
c) Grundejer benytter sig af Vordingborg Forsynings standardaftale med et
af de tilmeldte VVS-firmaer. Installationen finansieres via en afdragsordning over 5 eller 10 år med Vordingborg Forsyning. Vordingborg Forsyning financierer dog ikke udgifter til konvertering af elopvarmede huse.
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Vordingborg Forsyning vil fremover tilbyde fjernvarme til endnu flere boliger og
virksomheder i Vordingborg Kommune.

HVEM ER VI?
Vordingborg Forsyning er et privat aktieselskab, som er ejet 100 procent af
Vordingborg Kommune. Ud over fjernvarme i Vordingborg by, står vi for afledning af spildevand i hele kommunen og levering af vand til ca. halvdelen af
indbyggerne i Vordingborg Kommune.
Vi er en stor organisation med blandt andet eget fjernvarmeværk og egne
vandværker, vandledninger, renseanlæg og spildevandsystem. Det betyder, at
du som kunde hos os kan forvente stor forsyningssikkerhed og ydelser i høj
kvalitet. Uanset om det drejer sig om vand, fjernvarme eller spildevand.
FJERNVARME
Vordingborg Forsyning leverer fjernvarme til ca. 5.400 boligenheder mm, fordelt på 3.200 kunder (installationer inkl. boligselskaber, plejehjem, ejerforeninger, virksomheder osv. i Vordingborg by.
SPILDEVAND
Vordingborg Forsyning står for afledning af spildevand fra 17.000 boliger og
virksomheder i Vordingborg Kommune. Vi tømmer desuden bundfældningstanke på 4.600 ejendomme i det åbne land. Spildevandet transporterer vi i Forsyningens kloaknet og behandler det på et af vores 12 renseanlæg.
VAND
Vordingborg Forsyning leverer rent drikkevand fra vores 9 vandværker til godt
20.000 personer i Præstø, Stege, Lendemarke, Damsholte, Neble, Bissinge, Nyråd, Kastrup, Neder Vindinge og Vordingborg by.
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