
Velkommen til  
borgermøde



• Velkomst og Præsentation v/Anders Møller

• Dirigenten orienterer om praktiske oplysninger v/Anders Reuss

• Kommunens Rolle v/Anders Reuss

• Fjernvarmens indslag v/Esben Iversen

• Processen herfra v/Esben Iversen

• Tak for i dag, husk at aflevere slippen v/Anders Møller

Dagsorden



• COVID 19

• Live transmission via facebook

• Spørgsmål undervejs – opsamling på hjemmeside

• Hjemmeside – stjv.dk/losningfjernvarme.dk

• Facebook – Løsning Fjernvarme

Praktiske oplysninger



Kommunens Rolle



• Kommunen skal arbejde for den grønne omstilling og skabe grundlaget 
for en sikker varmeforsyning af sine borgeres huse. På rimelige 
økonomiske vilkår 

• En udvidelse af løsning fjernvarmes forsyningsområde vil set fra 
kommunes side være en hjælp til områdets beboere til at gennemføre 
den grønne omstilling. 

• Samtidig med at det vurderes til at være et godt alternativ såfremt der 
lukkes for gassen.

• Der bliver ikke tilslutningspligt.



• Kommunen har derfor længe været i dialog med Løsning Fjernvarme om 
de vil påtage sig den opgave - det har de sagt ja til derfor står vi her i 
dag. 

• Alternativet til den kollektive løsning fra Løsning Fjernvarme, vil være at 
hver enkelt  familie, selv skal bøvle med at vælge hvilket anlæg I skal 
have i stedet for gasfyret. 

• En individuel løsning vil samtidig låse den enkelte familie til netop den 
valgte energi kilde, hvorimod Løsning Fjernvarme har mange 
varmekilder til sin rådighed, herunder en hel del genbrugsvarme også 
kendt under navnet overskudsvarme. 



• Efter kommunens opfattelse er det her også lidt af en folkeafstemning, 
forstået på den måde at hvis der ikke kommer den nødvendige opbakning 
nu kommer fjernvarmen aldrig. 

• Folk er påbegyndt en individuel udskiftning og jo flere der ud fra en privat 
betragtning ikke kan vente jo færre vil der være til fjernvarmen. Det vil 
have den konsekvens at det aldrig vil blive økonomisk fornuftigt for 
fjernevarmen. 

• Fjernvarme har ingen lokal forurening internt i boligområdet i form af 
• Støj (det har varmepumper)
• Røg (det har pillefyr og andre lign. anlæg) 



Fjernvarmens indslag



Ansvarlig & bæredygtig varme



Fælles om fjernvarme
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Fælles om fjernvarme



Fælles om fjernvarme







Processen herfra



1 2 3

Processen herfra



Trin 1 - tilsagn

Ja tak til Fjernvarme

Ikke bindende tilmelding, men et ønske om tilbud

Tilsagn gives:
- På slippen der ligger på jeres stol 
- På https://www.stjv.dk/

240 tilsagn
udløser 

trin 2

https://www.stjv.dk/


Trin 2 – tilbud og aftale

Tilbud – Konsulent - Aftale

240 aftaler
udløser 

trin 3



Trin 3 – etablering

Tilkobling til 
installation Afslutning i skab Nedlægning rør



Hvad koster det

240 Husstande udløser en pris på 0,- kr. i tilslutningsbidrag

- Ved færre tilslutninger revurderer vi

Gratis 
tilslutning

- Vi har ikke indregnet hjælpepakker eller andre 

tilskud



• Afpropning af gasstik 7.017kr
• Indkøb af fjernvarmeunit indirekte anlæg, fra 15.000kr
• Vvs-arbejde ca. 8.000kr.
• I alt fra 30.017kr.

Naturgas

• Sløjfning af olietank, fra 3.000kr.
• Indkøb af fjernvarmeunit indirekte anlæg, fra 15.000kr
• Vvs-arbejde ca. 8.000kr.
• I alt fra 26.000kr.

Oliefyr

Hvad koster ombygning



Tilbud Fjernvarme+

Leje af unit og installationsarbejder

2700kr/årFjernvarme+



Tilbud Fjernvarme+

Vi installerer det nye fjernvarmeanlæg
• Vi nedtager og bortskaffer dit gamle varmeanlæg
• Vi afpropper dit gasstik eller sløjfer din olietank
• Vi installerer et moderne indirekte fjernvarmeanlæg, hvor vi tester og regulerer alle installationer, 
• der har med varme og varmt vand at gøre.

Vi reparerer og servicerer
• Vi vedligeholder og reparerer ved nedbrud eller fejl. 
• Normalt er fjernvarmeanlægget din ejendom og dit ansvar, men med Fjernvarme+ er det vores. Det vil sige, at vi 

ejer og vedligeholder fjernvarmeanlægget og er forpligtiget til at sikre, at anlægget er fuld funktionsdygtigt og 
lovligt. 

• Vi sørger også for udskiftning af hele eller dele af fjernvarmeanlægget, hvis det er nødvendigt.
• Derudover får du et regelmæssigt eftersyn af dit anlæg, der omfatter kortlægning og vejledning omkring forhold i 

boligen, der er væsentlige for at opnå en god varmeøkonomi. 
• Vi tester og indregulerer alle installationer i din bolig, som har med varme og varmt vand at gøre.



Tak for i dag



Tilbud Fjernvarme+

Hvad indeholder leje prisen?
Moderne fjernvarmeunit, samlet anlægspris 30.000kr. 
afskrevet over 15 år 2000kr./år
Drift og vedligehold af fjernvarmeunit 400kr./år
Eftersyn med indregulering og vejledning 300kr./år


