
Fjernvarme i Ormstoft og på Kær Bygade 
 

Vi er rigtig glade for at kunne fortælle at det vil blive muligt at tilslutte sig Sønderborg 
Fjernvarme fra om ca. et år. 

 
Der er nogle forudsætninger der nødvendigvis skal være opfyldt før rørene graves ned 
og vi kan blive tilsluttet. 

 
Der skal være mindst 60% tilsagn fra husstandene om tilslutning. 

 
Vi har i de beboerundersøgelser som der er gennemført fået positive tilkendegivelser 
fra ca. 70% så vi håber på at langt de fleste af disse nu også virkelig vil tilslutte sig. 

 
Hvad koster det? 

Det kan koste op til 70.000 kr at få det gamle fyr udskiftet med fjernvarme inklusive 
tilslutning. Beløbet kan man enten betale beløbet på én gang, eller man kan betale 
7000 kr om året i 10 år, rentefrit. 

Du kan se meget mere om priserne på: 
http://www.sonderborg-fjernvarme.dk under ”Økonomi” hvor du klikker på ”Priser” 

Tilslutningspriserne finder du på side 2 
 
Kan det betale sig? 

Ja, hvis du har oliefyr eller gasfyr kan det i høj grad betale sig. Og så bliver dit hus i 
øvrigt mere attaraktivt. 

Som tommelfingerregel kan du spare knap halvdelen af dine varmeudgifter. 
Et ”Standard enfamiliehus” med et forbrug på 18MWh betaler 10.454 kr årligt for 
fjernvarmen. Se flere eksempler på bagsiden. 

Men! Alle huse er naturligvis ikke ens, og vi har alle forskellige varmebehov og vaner. 
Hvis du har træpillefyr eller halmfyr kan det næppe betale sig. Men du slipper for 

pasning og vedligehold. 
 
Hvornår kan jeg få fjernvarme? 

Vi forventer at de første tilslutninger kan ske i foråret 2013 
 

Hvem kan få fjernvarme? 
Alle i Ormstoft og på Kær Bygade. 
 

Hvad skal jeg gøre hvis jeg gerne vil tilsluttes? 
Vi kommer rundt og snakker med jer der kan tilsluttes, hvor vi igen beder om et 

endelig tilsagn om tilslutning. 
 

Informationsmøde 
Vi indkalder til informationsmøde i Skovhuse i løbet af april måned hvor vi vil give 
yderligere informationer om hvordan en fjernvarmetilslutning vil forløbe. 

 
 

Med venlig hilsen 
Fjernvarmegruppen, Landsbylauget 
Jens Andersen, Kær Bygade 26, tlf 4024 0468 

Kristian Dinsen, Kær Bygade 6, tlf 2462 7094 
Svend Aage Voss, Skovhuse 11, tlf 4042 3257 

 
Se også beregningseksempler på bagsiden. 
Alle tal og beregninger er baseret på de oplysninger der var tilgængelige d. 21.3.2012 

http://www.sonderborg-fjernvarme.dk/


 

Naturgas/olie vs. Sønderborg Fjernvarme 
Eksempel 1: 
Antal m3 naturgas eller 
liter fyringsolie, årligt 
forbrug 

1.500,00  m3 eller l 16.012,50  Årlig udgift, kr Naturgas/fyringsolie 

Husets areal m2 120,00  m2 3.000,00  m2 afgift, fjernvarme    

   3.775,00  fast afgift ialt, fjernvarme*   

Forbehold: 
Beregningerne er cirkaberegninger og 
kun beregnet som eksempler 

 59,40 
 gasforbrug 
i GJ 

5.940,00  Årlig varmeafgift, kr 

 9.715,00  Årlig udgift, kr Fjernvarme   

 6.297,50  Årlig besparelse ved fjernvarme   

    *Standardinstallation   

 

 

Eksempel 2: 
Antal m3 naturgas eller 

liter fyringsolie, årligt 

forbrug 
2.000,00  m3 eller l 

21.350,0

0 
 Årlig udgift, kr Naturgas/fyringsolie 

Husets areal m2 160,00  m2 4.000,00  m2 afgift, fjernvarme    

   4.775,00  fast afgift ialt, fjernvarme*   

Forbehold: 

Beregningerne er cirkaberegninger og 
kun beregnet som eksempler 

 79,20 
 gasforbrug 

i GJ 
7.920,00  Årlig varmeafgift, kr 

 
12.695,0

0 
 Årlig udgift, kr Fjernvarme   

 8.655,00  Årlig besparelse ved fjernvarme 
  

 

 

 

Eksempel 3: 
Antal m3 naturgas eller 

liter fyringsolie, årligt 

forbrug 
2.400,00  m3 eller l 25.620,00  Årlig udgift, kr Naturgas/fyringsolie 

 

Husets areal m2 180,00  m2 4.500,00  m2 afgift, fjernvarme     

   5.275,00  fast afgift ialt, fjernvarme*    

Forbehold: 
Beregningerne er cirkaberegninger og 
kun beregnet som eksempler 

 95,04 
 gasforbrug i 

GJ 
9.504,00  Årlig varmeafgift, kr 

 

 14.779,00  Årlig udgift, kr Fjernvarme   

 10.841,00  Årlig besparelse ved fjernvarme   

 

Du kan hente et lille Excel beregningsprogram på Landsbylaug'ets hjemmeside, hvor 

du kan beregne din besparelse i forhold til dit nuværende gas eller olieforbrug. 
 
Du finder det på http://www.kaerhalvo.dk 
Alle tal og beregninger er baseret på de oplysninger der var tilgængelige d. 21.3.2012 
 

http://www.kaerhalvo.dk/

