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Projekt Askehaven!



Spørgsmål Svar

Er det gra  s at blive  lslu  et  ernvarmen? Ja, du skal ikke betale for at få dit hus  lslu  et  ern-
varmene  et, hvis du  lmelder dig i  lbudsperioden.

Må jeg selv grave ud  l s  kledningen? Nej, for at koordinere arbejdet bedst muligt og for at 
få den rig  ge kvalitet, nedgraver vi s  kledningen.

Skal jeg investere i  ernvarmeuni  en? Nej, uni  en er med i  ernvarmeløsningen. Men 
du skal selv betale for at få den nye  ernvarmeunit 
koblet  l dit eksisterende anlæg. Du kan dog også for 
en fordelag  gt pris på 12.500 kr få os  l det. 

Skal jeg bruge en af jeres samarbejdspartnere  l at 
 lslu  e  ernvarmeuni  en eller må jeg selv  lslu  e 

den?

Nej du må ikke selv gøre det. Arbejdet skal udføres af 
en autoriseret VVS installatør, men  det står dig frit for 
at købe os  l det eller selv vælge en hvilken som helst 
VVS installatør  - blot det er en, der har forstand på 
 ernvarme.

Hvis der senere opstår problemer med min  ernvar-
meunit, hvem har så ansvaret for at reparere den?

Uni  en  lhører Nykøbing Sj Varmeværk og derfor 
sørger vi for at den fungerer.

Når jeg har givet  lsagn om at ønske  ernvarme, er 
jeg så bundet af en kontrakt?

Nej,  lsagnet bruger vi  l vores planlægning af pro-
jektet. Du er først juridisk bundet, når du underskriver 
en forsyningskontrakt. Men du skal kun  lkendegive, 
at du er interesseret, hvis du reelt ønsker  ernvarme.

Hvem bestemmer hvor s  kket skal føres ind i huset? Når du har underskrevet en forsyningskontrakt, og 
inden arbejdet går igang, a  aler vi med dig, hvor der 
skal graves, og hvor s  kket skal gå ind i huset.



Spørgsmål Svar

Hvordan foregår opgravning og reetablering på min 
grund?

Vi sørger for at grave en rende  l s  kledningen i have 
eller indkørsel. Vi sørger også for at reetablere græs 
og fl iser, når huset er  lkoblet.

Hvornår får jeg  ernvarme installeret? Vi regner med at  lslu  e de første forbrugere i Æble-
haven sommeren 2020.

Kan jeg besøge Nykøbing Sj Varmeværk og snakke 
 ngene igennem med jer?

Ja, det kan du godt. Kontakt os på email dri  @nsfv.
dk eller kontakt vores projektleder Rene Moss på tlf. 
23401807 eller mail rbm@ostergaard-entreprise.dk

Hvor kan jeg fi nde Nykøbing Sj Varmeværks 
vedtægter, priser m.m.?

Vedtægterne fi nder du på vores hjemmeside, nsfv.dk, 
under Informa  on.

Kan jeg vente og få  ernvarme om nogle år, også 
selvom jeg ikke  lkendegiver min interesse nu?

Ja, hvis der kommer  ernvarme  l Askehaven, kan du 
sagtens vente, men du vil så skulle betale for  lslut-
ningen!

Kan jeg få  ernvarme installeret i mit hus for 0 kr? Nej, du skal betale for  ernelse af dit gamle fyr/tank 
og  lslu  e  ernvarmeuni  en (og evt. etablere et 
vandbårent anlæg, hvis du idag har el varme). Selve 
 lslutningen  l  ernvarmene  et er gra  s i  lbuds-

perioden.


