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NÆRVARMEVÆRKET tilbyder som noget nyt Nærvarme uden for fjernvarmeområder 
Nærvarme er varme med de samme fordele, som du kender det fra fjernvarme… 
 
Med nærvarme får du ukompliceret og miljøvenlig varme i dit hus fra en effektiv luft/vand-varmepumpe. 
 
Hvis du gerne vil spare penge på din varmeregning, er det en god idé at overveje en luft til vand varmepumpeløsning 
som et alternativ til fyringsolie. 
Anvender du træpiller i din varmeløsning kan du med en varmepumpe se frem til mindre arbejde, bedre 
pladsudnyttelse og mindre rengøring. 
 
Bliver du andelshaver i NÆRVARMEVÆRKET får du medbestemmelse og ejerskab i selskabet som det kendes fra vand- 
og fjernvarmeselskaber. 
Ligesom ved fjernvarmeselskaber ”hviler NÆRVARMEVÆRKET i sig selv” hvilket vil sige, at selskabet ikke skal tjene 
penge på varmesalg, men udelukkende sikre sine forbrugere den bedste og billigste varme nu og fremadrettet. 
 
NÆRVARMEVÆRKET sørger for alt det praktiske. Lige fra valg af den rigtige varmepumpe, der passer til dit hus og dine 
behov, til service og overvågning af driften, så det hele kører som det skal.  
Du behøver ikke at bekymre dig om noget som helst…  
Du betaler kun for den el varmepumpen bruger, mens NÆRVARMEVÆRKET står for alt andet til varmepumpen som 
bl.a. installation, vedligeholdelse, service og drift. Udgifterne til dette opkræves gennem faste afgifter. 

Med en luft/vand-varmepumpe får du en fuldautomatisk og miljøvenlig varmeløsning.  

Varmepumpen opvarmer dit hjem så effektivt, at du typisk kan reducere dine varmeudgifter med op til 50 %.  

Når du skal have installeret en luft til vand varmepumpe kræver det, at du har et passende radiatorsystem og/eller 

gulvvarme.  

Når luft/vand-varmepumpen først er installeret, er det lige så nemt, som hvis du har fjernvarme. Varmepumpen er 

nemlig fuldautomatisk og kræver ingen daglig vedligeholdelse som f.eks. træpillefyret. 

 

For at få nærvarme skal du betale et engangsbeløb, som dækker investeringsbidraget i NÆRVARMEVÆRKET a.m.b.a. 

Derefter betaler du aconto rater 4 gange årligt, der dækker de faste bidrag, samt et meget lavt bidrag til vedligehold. 

Din årlige ydelse vil variere alt efter din elpris og elforbrug til opvarmning af boligen. 

Når varmepumpen efter 15-20 år er ved at være udtjent, monterer NÆRVARMEVÆRKET en ny uden omkostninger. 

 

Priseksempel: 

Med nærvarme betaler du et fast bidrag for service, afskrivning og administration på 5.375,- kr. om året. 

Du betaler derudover en lav pris på 8 øre pr. kWh el varmepumpen bruger til at dække NÆRVARMEVÆRKET’s 

forventede udgifter til reparation og vedligehold. 

Derudover betaler du som forbruger el som sædvanligt til dit elselskab. Her vil elforbrug til drift af varmepumpen 

indgå. Husk, at el til opvarmning har reduceret afgift og i dag koster ca. 1,30 pr. KWh.  

Elafgiften forventes desuden at falde yderligere i årene fremover.  

Samlet set giver det en forventet årlig udgift på ca. 12.000 kroner inkl. moms for et 70’ parcelhus på ca. 130 m2  

Har du har et oliefyr og et olieforbrug på ca. 2.000 l ~ 18,1 MWh om året, og du vælger at skifte oliefyret ud med 

nærvarme vil det give en årlig besparelse på ca. 10.000 kroner… 

 

Investeringsbidraget for at blive andelshaver i NÆRVARMEVÆRKET er det eneste der opkræves for at få installeret 

nærvarme med en luft/vand varmepumpe i din ejendom. Beløbet dækker også fjernelse af dit eksisterende kedelanlæg 

(dog ikke skorsten og evt. olietank), samt salg af energibesparelse ved konvertering til varmepumpe. 

NÆRVARMEVÆRKET a.m.b.a. formidler finansiering på meget fordelagtige vilkår med lav ÅOP. 

 


