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FJERNVARMEN ER TÆT PÅ DIG


«VejNavn» «HusNummer»«HusBogstav», Vordingborg

Vordingborg Fjernvarme er blandt landets billigste fjernvarmeleverandører. Vi er samtidig leverandør af
miljøvenlig varme, da vi fyrer med halm og flis og derfor er 100 % CO2-neutrale. Det vil vi gerne have
skal komme så mange borgere som muligt til gavn og glæde.
En afgørelse i Energitilsynet tilbage i oktober 2014, faldt ud til vores fordel og har dermed gjort det muligt, at gennemføre vores og det af Vordingborg Kommune godkendte projekt med etablering af fjernvarme ud langs Næstvedvej til Kastrup og Neder Vindinge og til det mellemliggende erhvervsområde.
Og nu går vi i gang.
Som noget af det første skal vi have etableret en ny og større forsyningsledning fra kraftvarmeværket
på Masnedø, tværs over Masnedsund og op til Kuskevej. Her bygger vi en ny vekslerstation, der er
nødvendig for at sikre varmt vand ude i ledningerne.
Arbejdet med den nye forsyningsledning og vekslerstationen skal være afsluttet inden 2016, hvor vi går
i gang med at lægge fjernvarmerør ud til forbrugerne og etablere stik ind til de enkelte ejendomme.
Vi forventer at indgå i et samarbejde med et eller flere VVS-firmaer, der gerne skulle munde ud i at vi
kan tilbyde en komplet tilslutning incl. fjernelse af enten gas- eller oliefyrsinstallationerne samt installering af ny fjernvarme-unit til en meget favorabel pris. Ydermere arbejder vi på at kunne tilbyde forskellige finansieringsformer, herunder flerårige afdrag.
Vi håber med disse tilbud at så mange som muligt vil sige ja tak til at få indlagt fjernvarme. Det er helt
frivilligt og der er ingen tvang.
Vi skal ikke have tilmeldingerne endnu, men vi vil meget gerne have en forhåndstilkendegivelse, således at vi kan danne os et indtryk af hvor stor en interesse der er for fjernvarme i området. Bagerst i
vedlagte pjece er der en svartalon, som kan benyttes hertil. Her er det også muligt at krydse af, hvis
der ønskes besøg af en varmekonsulent. En forhåndstilkendegivelse er ikke bindende og gælder ikke
som tilmelding.
Vi vil løbende orientere om status for projektet, og selvfølgelig også give besked når det er tid til at tilmelde sig endeligt.

Med ønske om en glædelig jul samt et godt nytår.
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