Fremtidssikret varme
til dit hjem
– med billig, nem og grøn
fjernvarme

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A

Fjernvarme er fremtidens varmeforsyning i Ebeltoft
VAR M E PR IS
E
I dag har mere end 3,6 mio. danskere fjernvarme i deres bolig,
og flere og flere tilslutter sig. Det er der mange gode grunde til.
Vi er godt på vej væk fra individuel opvarmning som el, natur
gas og olie og omstiller til en mere grøn og sikker varmefor
syning.
Fjernvarme er fremtidssikret modsat olie og naturgas, fordi sy
stemet ikke er afhængigt af en bestemt energikilde. Den kan
tilpasses præcis de energikilder, der er til rådighed i lokalsam
fundet, og som er mest rentable og miljøvenlige – fx biomasse,
overskudsvarme, affald, vindenergi, solvarme og store varme
pumper. Derfor er fjernvarme en attraktiv opvarmningsform
både nu og i fremtiden.

Desuden gør vi alt, hvad vi kan for at effektivisere driften. Vi
har f.eks. et anlæg, der udnytter vanddampen i røgen, inden
den forlader skorstenen.

Årlig varmepris og investering
Sammenlignet med andre opvarmningsformer – f.eks. jordvar
me/varmepumpe – vil fjernvarme være langt billigere at etab
lere. I gennemsnit koster det ca. 45.000 kr. at få fjernvarme i
Ebeltoft og omkring 125.000 kr. at få jordvarme. (Jvf. Bolius)
For et parcelhus på 130 m² med et normalt forbrug kan den
årlige besparelse med fjernvarme være over 10.000 kr. i for
hold til opvarmning med elvarme eller oliefyr.

R

Kr.
30.000

Varmeudgifter inkl.
investering kr./år

25.000
Varmeudgift kr./år

20.000
15.000

Investering kr./år

10.000
5.000
0
Fjernvarme

Jordvarme

Oliefyr

Grafen viser varmepriserne fjernvarme, jordvarme og
oliefyr for et standardhus i Ebeltoft på 130m2 og et
årligt varmeforbrug på 18,1MWh inkl. moms. Priserne
er fra 2017.

Miljørigtig varme
Fjernvarmen i Ebeltoft er 100 % CO²-neutral. På vores nye
energieffektive værk bruger vi kun flis fra lokalt bæredygtigt
skovbrug på Djursland.
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Ebeltoft Fjernvarme blev
stiftet d. 12. juni 1963 og
forsyner i dag 1800 adres
ser i Ebeltoft og omegn.
Vi bruger ca. 20.000 tons
flis årligt for at kunne
levere 100 % grøn
varme.

Kilde: Ebeltoft Fjernvarme og bolius.dk

Billig og nem fjernvarme
Med fjernvarme får du sikkerhed for levering af varme og
minimale omkostninger til vedligehold i forhold til andre op
varmningsformer. Fjernvarme kan hverken høres eller lugtes og
kræver ikke meget plads. Der er heller ingen dyre, lovpligtige
eftersyn. Og så skal du ikke tænke på, om dit varmeanlæg går i
stå midt i vinterkulden. Varmen er der bare, når du åbner for ra
diatoren – og slipper ikke op, når du har brug for et varmt bad.
Ebeltoft Fjernvarme har forsyningspligt. Det betyder, at for
syningen har ansvaret for, at der altid er varme nok til alle på
nettet. Driften bliver overvåget døgnet rundt, så alle til enhver
tid har en sikker og stabil varmeforsyning. Skulle der opstå
problemer, er vores vagt klar til at rykke ud.
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Stabil, lav varmepris
Sikker forsyning
Nem opvarmning
Altid varme
Minimal vedligeholdelse
Ubegrænset varmt vand

Levetiden på et fjernvarmeanlæg er betydeligt længere end
på andre varmeinstallationer. Erfaringer fra ejendomsmæg
lere viser da også, at din bolig bliver mere værd, hvis du har
fjernvarme frem for individuel opvarmning. – Fordi fjernvarme
er billig, nem og fremtidssikret.

Fjernvarme er ofte det bedste valg
– også i nybyggeri
Som en del af byggemodningen af din grund er der etableret
ledninger i jorden, og det vil derfor kun kræve en stikledning
ind til dit hus og en fjernvarmeinstallation.

Installationen fylder ikke meget og kan nemt skjules bag et
mindre overskab for eksempel i et bryggers. Samtidig har
monerer fjernvarme fint med lavenergibyggeri ifølge det nye
bygningsreglement.

Sådan får du fjernvarme
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Eventuel opgravning til fjernvarme
ledning i vejen

Ønsker du at få fjernvarme, skal du blot kontakte os. Så
sender vi dig en pris og en tilslutningsaftale. Vi kommer også
meget gerne ud til jer på et uforpligtende besøg med et tilbud.
Omkostningerne til et fjernvarmeanlæg er fordelt på to poster:
dels tilslutningen og arbejdet med at få en stikledning ført ind
til huset, dels VVS-arbejdet inde i huset. Hvis du bygger hus
i et fjernvarmeområde med nyudstykninger, så er rørføring af
hovedledningen i forvejen betalt i forbindelse med byggemod
ning af din grund.
Når du har underskrevet tilslutningsaftalen, informerer vi dig
om, hvornår gravearbejdet til stikledningen påbegyndes. Vi
sørger naturligvis for, at du kan komme frem og tilbage i din bil
og til fods, mens arbejdet står på. Arbejdet på din grund varer
typisk mellem tre til syv dage. Vi gør selvfølgelig vores bedste
for at blive hurtigt færdige.
Når vi har lagt stikledningen ind til huset, er det din egen VVSinstallatør, der står for selve fjernvarmeanlægget indenfor.
VVS-installatøren skal bruge ca. to dage til at fjerne det gamle
varmeanlæg og installere et nyt fjernvarmeanlæg.

Opgravning til stikledning
til din bolig

Fjernvarmeanlæg installeres
i boligen af din VVS-installatør

Din indkørsel/have
genetableres

SPARE?
HVOR MEGET KAN DU

Tjek hvor meget du kan spare med fjernvarme. Få en vejledende beregning på
www.ebeltoftfjernvarme.dk

Det tager kun en uge
at få fjernvarme
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Ebeltoft Fjernvarme A.m.b.a. er andels
ejet, hvilket vil sige, at det er forbru
gerne, som ejer værket. Den årlige
generalforsamling er selskabets øverste
myndighed, hvor du kan være med til
at øve indflydelse på værkets fremtid,
eventuelt ved at stille op til bestyrelsen.

Mere information
Du kan læse mere om fjernvarmen i Ebeltoft på: www.ebeltoftfjernvarme.dk.
Der er også nyttig information om fjernvarme generelt på: www.fjernvarme.info.
Vi glæder os til at byde dig velkommen på vores fælles fjernvarmenet!
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