
Skift til nærvarme og få

  Lavere omkostninger til opvarmning

  En miljørigtig, yderst energivenlig og  
effektiv luft-til-vand varmeløsning

  Samme fordele som fjernvarmeforbrugere

Nærvarme 

  Kan installeres i alle boliger uanset placering

  Er en totalløsning med opsætning,  
service og vedligeholdelse

  Er fremtidssikret og incl. afskrivning,  
dvs. udskiftning ved nedslidning

NÆRVARME  
– oliefyrets afløser



Andelsselskab

Nærvarmeværket a.m.b.a. er et andelsselskab, der suverænt er ejet 
af andelshaverne, helt på samme måde som fjernvarmeselskaber 
typisk er organiseret. Det giver ejerne en lang række fordele som reel 
indflydelse, lavere gennemskuelige priser og en sund fælles økonomi, 
blandt andet fordi der ikke er ejere, der skal tjene på selskabet.

Sådan virker nærvarme

Kernen i nærvarme er en yderst energivenlig og effektiv luft/vand 
varmepumpe, der enten erstatter dit oliefyr eller supplerer en 
eksisterende fastbrændselsløsning. Varmepumpen består af en inde- 
og en udedel, der henter varmen ud af luften og i et slags »omvendt 
køleskab« effektivt omsætter energien til varmt vand i dit eksisterende 
centralvarmeanlæg.

Sådan ser nærvarme-anlægget ud

Udviklingen af højeffektive og støjsvage varmepumper har været 
eksplosiv de senere år, ligesom anlæggene er blevet mindre og 
har fået et markant designløft, så de i dag kan indpasses i alle 
inde- og udemiljøer, uden at skæmme. Og når vi monterer dit nye 
nærvarmeanlæg, piller vi samtidig dit gamle oliefyr ned og fjerner det 
(gælder ikke skorsten og olietank).

Typiske besparelser med nærvarme

Du kan her i skemaet se en gennemsnitlig beregning med 
sammenligning af forskellige opvarmningsformer, og selv se, hvad du 
kan forvente at spare ved at komme med i Nærvarmeværket.

Varmeudgift for standardhus* Årlig udgift inkl. hensættelse til nyt anlæg

Oliefyr inkl. service 26.033,00 kr.

Gasfyr inkl. service 17.915,00 kr.

Træpillefyr u/service 13.554,00 kr.

Fjernvarme gennemsnit jf. Forsyningstilsynet 13.605,00 kr.

Luft/vand varmepumpe egen løsning inkl. service. 13.605,00 kr.

NÆRVARMEVÆRKET med Luft/vand varmepumpe alt inkl. 12.583,00 kr.

*) Standardhus på 130 m2 der bruger 18 MWh ~ 2.000 L olie om året

Det koster nærvarme

I det aktuelle tarifblad kan du se, hvad det koster at blive medlem 
af Nærvarmeværket og hvilke løbende omkostninger, der er. Ved 
at blive en del af andelsselskabet, er du selv med til at sikre lave 
omkostninger, fordi der er mange andelshavere, der løfter opgaverne 
i fællesskab. De løbende forbrugspriser er alene baseret på elprisen, 
og du bliver dermed uafhængig af svingende priser på olie og 
fastbrændsel.

Finansiering

Det er muligt at få finansieret tilslutningsbidraget. Det sker gennem 
Resurs Bank, der tilbyder finansiering med Energilån til en ÅOP på ca. 
5% afhængig af lånets størrelse og løbetid. Dermed kan besparelsen 
til opvarmning i forhold til f.eks. olieforbruget ofte betale hele 
installationen.

Hele landet

Nærvarmeværket har lavet en samarbejdsaftale med HS Tarm 
A/S, der producerer og leverer varmepumper via en lang række 
autoriserede forhandlere, der dækker hele Danmark.



Om Nærvarmeværket

Nærvarmeværket a.m.b.a. er stiftet i 
foråret 2018 for at sikre boligejere uden for 
fjernvarmeområder moderne og miljøvenlig 
opvarmning, der er til at betale. Initiativet 
har vagt opsigt i branchen og det er lykkedes 
værket at få nogle yderst favorable vilkår med 
nogle af de toneangivende producenter af 
varmepumpeanlæg.

Nærvarmeværket drives i et samarbejde 
med de to selvstændige andelsselskaber 
Trustrup-Lyngby Varmeværk og Trustrup-
Lyngby Vandværk, hvilket giver yderligere 
stordriftsfordele.

Få nærvarme

Læs mere på www.nærvarmeværket.dk
eller kontakt Nærvarmeværket på mail nvv@tlv.dk eller telefon 4048 4399


