Formål med selskabet NÆRVARMEVÆRKET a.m.b.a.
NÆRVARMEVÆRKET ønsker at bidrage til den grønne omstilling i
Danmark, samt være en aktiv samarbejdspartner til en miljøvenlig omstilling af landets ca. 500.000 ejendomme med olie- og
gasfyr samt træpille- og fastbrændselsfyr.
NÆRVARMEVÆRKET skal ses som en pendant til fjernvarme i
områder, hvor der ikke er, eller kommer, fjernvarme.
NÆRVARMEVÆRKET leverer varme på fjernvarmelignende vilkår,
hvor der hos forbrugere installeres en kvalitets luft/vand
varmepumpe i de enkelte ejendomme.
I NÆRVARMEVÆRKET er man som forbruger sikret varme uden selv at skulle gøre noget. Huske at spare op til en
ny varmepumpe, bestille service, reparation- og reservedele osv.
Der vil ikke komme nogle former for løbende ekstraomkostninger for forbrugerne. Der er kun det faste årlige
tryghedsbidrag til andelsselskabet, og betaling for strøm til eget elselskab.
Varmepumpeforbrugerne ejer hver især deres egen varmepumpe, men indgår i fællesskab i andelsskabet
NÆRVARMVÆRKET, som driver og vedligeholder varmepumperne for andelshaverne.
NÆRVARMEVÆRKET a.m.b.a. er et andelsselskab i forsyningsselskabet TLV Forsyning.
NÆRVARMEVÆRKET er sammen med Trustrup-Lyngby Varmeværk og Vandværk fælles om TLV Forsyning således,
at alle forbrugerne i forsyningsselskabet sikres forsyning på lignende vilkår og til den bedste pris.
Som andelsselskab kan man gøre brug af stordriftsfordele både på anskaffelse, vedligehold og service således, at
der kan tilbydes en fremtidssikret løsning med nærvarme til en attraktiv pris for alle forbrugere.
Investeringsbidraget(købsprisen) for varmepumpen giver en andel i andelsselskabet.
De faktiske udgifter (nettopriser for nærvarmeværket) ved etableringen af varmepumpeløsningen ved
forbrugeren er lig med investeringsprisen.
NÆRVARMEVÆRKET investerer ikke i etableringen af en nærvarmeforbruger, og optager derfor ikke gæld.
Udgift til ny varmepumpe i fremtiden opkræves over en andel af tryghedsbidraget, og afskrives over 15.
NÆRVARMEVÆRKET installerer en varmepumpeløsning i høj kvalitet til betydelig lavere pris end forbrugeren selv
kan anskaffe den.
En tilsvarende løsning vil ved egne private løsninger være betragteligt dyrere. Ligesom der
ved egne løsninger også skal beregnes hensættelse til ny varmepumpe efter 15-20 år, som
igen også vil være tilsvarende dyrere end ved NÆRVARMEVÆRKETS andels-løsning.
Energiaftalen fra juni 2020 fremmer den grønne omstilling ved at få ”grøn el” ind som
opvarmning af ejendomme hvor der i dag er olie- og gasfyr samt træpille- og
fastbrændselsfyr.
Elafgift sænkes i 2021 til 0,8 øre.
”Standardhuset” der bruger 2.000 l olie ~ 18,1 MWh vil dermed i 2021 kunne opvarmes for
ca. 10.500 kr. årligt alt inkl. med en luft/vand varmepumpe fra NÆRVARMEVÆRKET…

