Fjernvarme - det nemme valg
Fjernvarmen er nem for dig hver dag.
Den er der altid, og du skal bare justere
din radiatortermostat - så har du varmen.
Men der er også andre gode grunde til at vælge fjernvarme:
• Du får en stabil varmeøkonomi.
• Din grund er forberedt til fjernvarme, og tilslutningen er betalt.
• Vi har ansvaret for din varmeforsyning. Du skal ikke
skænke den en tanke.
• Fjernvarmen er et grønt valg med både sol og vindmøllestrøm.

•
•
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•

Fjernvarmen er let at etablere.
Anlægget i dit hus kræver minimal vedligeholdelse.
Fjernvarme også velegnet i lavenergibyggeri.
Vi udvikler fjernvarmen i takt med miljøkrav,
ny teknologi og nye grønne muligheder.

Inden du bygger:
Vælg det rigtige anlæg
Et billigt varmeanlæg kan blive et dyrt
valg, fordi det giver dig en dårlig varmeøkonomi. Derfor tilbyder vi at hjælpe dig
med at vælge rigtigt fra starten. Og vores
hjælp er gratis!
Vi ved godt, det er sjovere at vælge køkken end at
vælge varmeanlæg. Men der er stor forskel på varmeanlæg, og mange typehuse bygges som standard med
et varmeanlæg, der ikke kan justeres præcist nok.

Tilslutning
er betalt, den
er inkluderet i
grundprisen.

Så ring til os, inden du siger ja. Så hjælper vi dig med
at få:
•
En god varmeøkonomi
•
En længere levetid på anlægget
•
Færre driftsproblemer.

Fjernvarme - Det eneste rigtige for mig

Vil du ha’ nem varme
i dit nye hus?

- Da jeg købte et ældre hus med oliefyr, fik jeg anbefalet at skifte til en luft-til-vand varmepumpe. Men
det fik jeg gjort lidt for hurtigt. Den blev indstillet
forkert, og på bare 3 måneder kom den til at koste
mig 18.000 kroner i el. Og jo, den kunne justeres,
men da det gik op for mig, hvor meget jeg selv skulle holde øje med, valgte jeg at sælge den igen. Nu
har jeg fjernvarme, og det kører helt, som det skal.
Uden jeg skal gøre det mindste.
Hvis jeg havde vidst, der var fjernvarme, havde jeg
valgt det fra starten.

Kenneth Hansen, Christiansfeld

Du kan kontakte os her
cf@christiansfeldfjernvarme.dk
Telefon: 7456 1902

Christiansfeld Fjernvarme har godt 1.000 målerinstallationer i sit område. Vi har en sund økonomi, og der er plads til værkets løbende udvikling
og grønne omstilling.

Kontoret er åbent
Mandag til torsdag 8.00 - 16.00
Fredag 8.00 - 12.00

CHRISTIANSFELD

Fjernvarmeselskab

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a.
Ravnhavevej 2 . 6070 Christiansfeld
christiansfeld-fjernvarme.dk
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Fjernvarmen
er klar i
Sønderkobbel

Fjernvarmen gør livet
let for dig

Få svar på dine spørgsmål

Når du køber en grund i den nye udstykning i Sønderkobbel, er fjernvarmen
allerede næsten klar. Grunden er byggemodnet med fjernvarme, og tilslutningen
er betalt. Så du er meget tæt på at få den
nemmeste varme i dit nye hus.

Få en konkret beregning

Her har vi samlet svar på nogle af de spørgsmål, vi ofte hører ved nybyggeri. Har du
flere spørgsmål, er du altid velkommen til at spørge os direkte.

Fjernvarme eller jordvarme - det er oftest der, valget
står, når du bygger nyt. Men hvad passer bedst til dig,
din familie og dit nye hus? Det vil vi gerne gøre dig
klogere på.

Med venlig hilsen
Christiansfeld Fjernvarme

Hvilken opvarmning er billigst?
Når du beregner din varmeudgift, skal du tage højde
for både anskaffelse og drift.
• Jordvarmen er dyr at anskaffe og billigere i drift.
• Fjernvarmen er billig at anskaffe og dyrere i drift.

Den nøjagtige pris på fjernvarmen afhænger både af
størrelsen på dit hus og dit forbrug. Kontakt os og få
en individuel beregning.
Vi er klar til at hjælpe dig på tlf.: 7456 1902.

Hvad er fjernvarme?

Hvornår skal jeg vælge jordvarme?

Fjernvarme er et fælles varmeanlæg, der producerer
varmen centralt og leverer den gennem fjernvarmerør til dit hus. I huset har du et anlæg, der producerer
varmt brugsvand og regulerer trykket til radiatorerne.
Dit fjernvarmeanlæg hverken sviner eller støjer.

Jordvarme er ofte et godt valg, hvis dit alternativ er eget
fyr eller elvarme. Hvis du kan vælge fjernvarme, er den
et nemt, grønt og stabilt valg. Og økonomien er den
samme.

Set over en 10-årig periode betyder det i praksis, at
din varmeøkonomi er den samme.

Hvad koster det at få fjernvarme?
Din investering er meget overkommelig, når du
vælger fjernvarme i Sønderkobbel. Det skyldes, at din
grund allerede er byggemodnet med fjernvarme.

Hvad er jordvarme?
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Et jordvarmeanlæg er et privat anlæg, du selv har ansvar for. Det består af en lang slange, der bliver gravet
ned i haven, og en varmepumpe i huset. Slangen bliver
fyldt med en væske, der bliver varmet op af jorden.
Varmepumpen omdanner jordvarmen til varmt vand.
Anlægget kan levere ca. 2/3 af husets opvarmning.
Resten – og energi til varmepumpen – bliver dækket
med el.

Det er vigtigt for os at udvikle fjernvarmen, så den
både bliver grønnere, og så vi kan fastholde en fornuftig og stabil varmepris.
I 2013 indviede vi et solvarmeanlæg. Vi installerede
også en elkedel, der kører på billig vindmøllestrøm,
når der er overskud i elnettet.
I 2018 tilføjede vi en elvarmepumpe, og det næste kan
meget vel blive en biomassekedel, så vi reducerer
vores klimaaftryk yderligere.

Hvem tjener på fjernvarmen?

Hvor grøn er fjernvarmen?

Folderen her giver dig svar på de spørgsmål, vi oftest
får. Men du er altid velkommen til at kontakte os og
høre nærmere. Der kan være individuelle forskelle, og
dem vil vi også gerne hjælpe dig med.

Hvad er planerne for fjernvarmen i fremtiden?

Her kan du se, hvilke varmekilder vi bruger i Christiansfeld Fjernvarme. 9 % af varmen er kraftvarme, hvor vi
også producerer el. Det giver en ekstra høj udnyttelse af
naturgassen.
Fordeling af
varmekilder,
Christiansfeld
Fjernvarme 2018

Det koster det at få fjernvarme
• Tilslutning er betalt, inkluderet i grundprisen.
• Din andelskapital, som er 12,50 kr. pr. m2 efter
BBR. Ved fx 150 m2 bliver det 1.875 kr.
• Varmeanlæg og montering. Pris ca. 20.000 kr.
Få et tilbud fra din vvs’er eller din entreprenør.

Som forbruger er du medejer af fjernvarmeværket, og
lovgivningen siger, at fjernvarmen skal hvile i sig selv.
Derfor betaler du alene for udgifterne til drift, udvikling og vedligeholdelse.

Hvem bestemmer over fjernvarmen?
Når du har fjernvarme, er du medejer, og du har
indflydelse. Kom til vores generalforsamling, vær med
i bestyrelsen eller bare tag fat i os, hvis du vil høre
mere.

Hvor meget skal der graves?
Her får vi varmen fra i 2018
Varme fra solvarme 17,8 %.
Varme fra el-kedel / ”vindmøller” 5,7 %.
Varme fra kraftvarmeanlæg 9 %.
Varme fra varmepumpeanlæg på naturgas og
solvarme 5,7 %.
Varme fra varmepumpeanlæg på naturgas og
udeluft 59 %.
Varme fra naturgaskedler 2,8%.

Alle grunde i Sønderkobbel har nem adgang til
fjernvarme. Hovedledningen ligger langs vejene i
kvarteret, så der skal kun graves en stikledning ind til
varmeinstallationen i dit hus.

