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Få nem fjernvarme
- og en langt bedre varmeøkonomi
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Skal DU have fjernvarme?
En nem og billig varme, der bliver grønnere og grønnere.
Fjernvarmen er nem
Og hos dig bliver den endnu nemmere
Over 90 procent af ejendommene i Nykøbing Sjælland har fjernvarme, og det er der
mange gode grunde til.
Hvis du takker ja til fjernvarmen, får du ikke
alene nem fjernvarme ligesom det meste af
Nykøbing Sj.
En meget lille investering
Normalt ville en tilslutning til fjernvarme
koste ﬂere tusinde kroner i tilslutningsafgift,
stikledningsbidrag der afhænger af længde
på stik osv.
Det gør det ikke hos os. Du betaler kun den
forholdsvis lave tilslutningsafgift for at få
etableret fjernvarme til din bolig, hvis der allerede er vandbårne radiatorer. Og prisen er
den samme uanset hvor lang en stikledning,
du skal have gravet og hvad vi skal grave i.

Unit
Vi sørger for etableringen til og med unitten!
Anlæggget (unit) lejer du af os. Det betyder,
at du kun skal investere i:
• at få fjernet oliekedlen og sløjfet olietanken.
• at få forbundet det nye anlæg med dine
nuværende radiatorer.
Har du elvarme, skal du også betale for at få
etableret vandbårne radiatorer.
Et moderne varmeanlæg
Selve fjernvarmeanlægget hos dig bliver et
eﬀektivt anlæg, der giver en god varmeøkonomi. Anlægget udnytter varmen godt,
har den nyeste teknik og justerer selv efter
vejret. Da du lejer anlægget af os, sørger vi
for at servicere det og har ansvaret for, at
det fungerer upåklageligt.
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I 2014 indviede vi vores solvarmeanlæg, der nu leverer 16
procent af varmen i området. Om sommeren kan solvarmen
dække hele varmebehovet, og vi kan lukke helt ned for varmeproduktionen på vores kedler og motorer.

Fjernvarme – derfor!
Fjernvarmen er et godt valg både 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 anlæg.
Fjernvarmen og det varme vand er der altid
Vi har ansvaret for, at varmen er der og fungerer problemfrit. Du har altid både varme
og varmt vand - og nok af begge dele.
Fjernvarmen bliver grønnere og grønnere
Fjernvarmen er et vigtigt bidrag til en grønnere fremtid. I dag er fjernvarmen primært
baseret på overskudsvarme fra elproduktionen på kraftvarmeværket. Siden 2008 har
vi også produceret varme på CO -neutrale
træpiller og siden 2014 på CO -fri solvarme.

naturgas og el. Selv når vi regner din investering med, er der mange penge at spare
hvert år.
Indtil 1/1-2021 kan man desuden opnår energibesparelser ved konvertering.
Husk at spørge din VVS installatør om ENERGIBESPARELSER allerede når du beder om
tilbuddet! Hvor meget energisbesparelsen
beløber sig til, er individuelt hos de forskellige
aktører - så kig dig evt. om på internettet....
Fjernvarmen giver dig god plads
Fjernvarmen fylder ikke mere end et almindeligt kosteskab, så du får god plads til sko
og overtøj i dit bryggers.

Fjernvarme er god økonomi
Fjernvarme er væsentligt billigere end både
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Sådan foregår det!
Etablering af stikledning
Der skal føres en stikledning ind til din ejendom
fra hovedledningen.
Vi graver en rende fra vejen og ind til den aftalte
placering af stikket. Selve opgravningen foregår
med en lille gravemaskine.
Alle stik føres ind i skabe placeret uden på din
ejendom. Smeden trækker rør til huset og monterer et skab med to ventiler udvendigt på huset. Bagefter bores der et hul i væggen, og der
føres rør ind til unitten. Hullet i væggen fuges
igen indvendigt og udvendigt.

Inden vi går igang....
Du får et etableringsbesøg, hvor vi sammen
aftaler, hvor stikledningen skal gå, hvad der skal
graves i og reetableres, og hvor unitten skal placeres. Se www.nsfv.dk for størrelse og udformning af unit.
Hvor skal skabet stå?
I de ﬂeste tilfælde vil dit skabe blive placeret op
ad dit hus og rørerne går direkte ind igenenm
væggen. Men den endelig placering af skabet
aftales på etableringsbesøget. Se www.nsfv.dk
for dimensioner på skabet.

Når stikledningen er etableret, sørger vi for at
dække renden, så græs og lægge ﬂiser.
Genetablering
Nyplantning af buske og træer samt den indvendige genetablering af maling, klinker, ﬂiser, tapet,
trægulv eller anden belægning skal du selv sørge
for.
Vi genetablerer ﬂisegange, evt. opgravet hæk
eller græs, der hvor vi har gravet stikledningen
ned.
Hvis dele af den eksisterende installation er
lukket inde bag skabe eller anden afdækning,
genateablerer vi ikke skabe og lign.
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Indvendigt VVS arbejde

Vores installatør sørger for opsætning af unit.
Du skal selv sørge for at få koblet dit varmeanlæg til unitten, når vi er færdige.

Alle de andre kabler...

Inden vi går i gang indhenter vores entreprenør
oplysninger om kabler i jorden. Der ﬁndes dog
ingen oﬃcielle oplysninger om kabler o.l. på
privat grund!

Hold dig ajour på
www.nsfv.dk

Vi vil derfor foreslå, at du undersøger, hvor dine
kabler er gravet ned i jorden. Du kan markere
stedet med pinde eller aﬂevere en tegning til
os, når vi kommer på etableringsbesøg.

Kontakt os

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på teleofn 59 91 18 85 eller mail drift@
nsfv.dk.
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