Vil du også være med på vejen
mod en grønnere fremtid?
- med Tommerup St. Varmeforsyning

Fakta
Antal tilsluttede forbrugere 635.
Årlig produceret varmemængde
12.000 MWh.
Årligt salg udgør cirka 10.500
MWh.
Forsyningsanlægget består af:
- Varmepumpeanlæg
- Solfangeranlæg på 15.000 m².
Reserveforsyning:
- Gaskedel
- Gasmotor
Samarbejde med Tommerup bys
fjernvarme (TBF) blev indledt i
2009 og der er etableret forbindelsesledning mellem de to byer.
Samarbejdet blev udvidet i 2016
med fælles solfangeranlæg.
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Tommerup St. Varmeforsyning på vej mod
en grønnere fremtid
Tommerup St. Varmeforsyning satser på, at omlægge varmeproduktionen mod en grønnere og mere
klimavenlig produktion.
I 2020 startede omstillingen til en
grønnere profil med en ny varmepumpe som supplere det fælles
solfangeranlæg.
Med fokus på lokalforbrugernes
ønske om forsyningssikkerhed til
konkurrencedygtige priser, har
bestyrelsen udstukket visionen

og målsætningen for det lokale
varmeværk.
Målsætningen er, at levere billigt
varme til lokalforbrugerne.
Derfor undersøger og beregner
vi hele tiden på nye fordelagtige
muligheder for at optimere driften
med en grøn og bæredygtig profil,
ligesom vores ønske er, at få flere
forbrugere koblet på.
Tiden er inde til en grøn og bæredygtig omstilling og vi ønsker at
gå foran med det gode eksempel
til gavn for miljø og klima og ikke
mindst jer vores lokale forbrugere.
- Vi ønsker naturligvis, at bidrage til
nedbringelsen af CO2 lokalt, men vi
ønsker også at sikre lokale forbrugere en stabil forsyning af varme til
en fornuftig og konkurrencedygtig
pris, siger formand for Tommerup
St. Varmeforsyning, Peter Axel
Nielsen.
- Vi kan forsyne lokalområderne
med grøn og bæredygtig energi og
samtidig ved at vi har signifikant
lavere udgifter end de store landsdækkende varmeværker, siger han.

Kom gratis på fjernvarmen
Tommerup St. Varmeforsyning har modtaget 4.2 mio.
kr. fra Energistyrelsen til at konvertere til fjernvarme, i
de nye fjernvarmeområder (1-2-3) i Tommerup St.
Dette betyder, at man som ny kunde kan komme gratis
på fjernvarme.

Så bruttoudgiften bliver på ca. 30.000 kr. (netto-udgift
bliver på ca. 19.000 kr. med forbehold).

Vi starter med område 2-3 i 2022 og område 1 i 2023.
Og det tager nok 2-3 år før vi er færdige, planlægger
bestyrelsen. (Se kortet på forsiden).

Den stikledning der kommer ind til jeres hus vil blive
ført frem til soklen og afslutte i et skab, hvor din egen
VVS-mand, så skal føre det videre fra.
Hvis du/I har kælder og det er muligt at komme til, vil
man bore et hul i soklen, hvor stikledningen så kan
føres ind.

For at man kan få økonomi i projektet skal der som
minimum være en tilslutning på 60% i hvert område.

Vi har indgået en aftale med leverandør på fjernvarmeunitten, så i kan få en god rabat på den.

Du kan selv beregne om det kan betale sig for dig/jer
på www.tommerupfjernvarme.nu
Vælg faneblad: Beregn din pris på fjernvarme.
Der vil blive afholdt informationsmøde i løbet efteråret
2021.
Egenbetaling:
Hvis der skal mere end 20 meter stikledning (pris ca.
1.500 kr. pr. meter).
Afpropning af gasrør ca. 7.000 kr. (mulighed for 100%
tilskud).
Bortskaffelse af gaskedel.
Ny fjernvarme unit ca. 11.000 kr.
Montage af ny fjernvarme unit og demontage af gammel gaskedel ca. 12.000 kr. (her kan anvendes håndværker fradrag til 33,3% af 12.000 kr. = 4.000 kr.).

Driftsleder Bjarne Nicolajsen og bestyrelsesformand
Peter Axel Nielsen

Få billig grøn fjernvarme
Tilmeld dig på www.tommerupfjernvarme.dk eller på mail: tsv@tsvarme.dk
Tommerup St. Varmeforsynings priser er pt. 32,50 kr. pr. BBR m2 og 437,50
kr. pr. MWh. inkl. moms. et standardhus på 130 m2 bruger 18,1 MWh varme.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

Tommerup St. Varmeforsyning A.M.B.A.
Bannervej 22 · 5690 Tommerup · Tlf. 64 76 13 58
tsv@tsvarme.dk · www.tommerupfjernvarme.nu

