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Forudsætninger

Udgangspunkt Forbrugere Areal Varmebehov

Potentiale 345 53.365 m2 7.267 MWh

Forventning 259 40.024 m2 5.450 MWh

Status 223 34.005 m2

91% 86%



Proces og finansiering

• FASE 1. Udvikling – gennemføres af & green project
• & green project

• Fase 2. Udbud – gennemføres af uvildig rådgiver
• Transmissionsledning

• FASE 3. Anlæg – gennemføres af valgt totalentreprenør
• Kommunegaranti

• FASE 4. Drift – varetages af valgt driftleverandør
• Forbrugerfinansieret

• Fast afgift pr. m2
• Variabel afgift pr. forbrug
• Målerabonnement
• Unitabonnement
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Økonomi – Dagspriser
Varmeudgift projektforslag Varmeudgift i dag

Kollektiv varmepumpe og 
gaskedel

18.071 kr 27.218 kr.

Naturgas
virkningsgrad 95%

21.795 kr. 53.177 kr.

Olie 
virkningsgrad 85%

21.800 kr. 33.812 kr.

Varmepumpe – reduceret 
elpris

19.534 kr. 28.882 kr.

Træpiller 19.110 kr. 40.038 kr.

Forudsætninger
Gas – 400%
El – 300%
Olie – 150%
Træpiller – 300%
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Kollektiv varmeforsyning

• Hvile-i-sig-selv og frivilligt

• Bedre økonomi 
• Vi er mere effektive sammen end hver for sig

• Bedst for klimaet

• Målsætningen er at kollektiv varmeforsyning er 100% grøn 
i 2030

• Nemt og bekvemt
• Vi passer dit anlæg og sikrer dig varme døgnet rundt

• Fællesskab
• Vi er fælles om ejerskabet og har indflydelse på fremtiden
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Økonomi – Principper for pris

• Fast
• Dækker de omkostninger, vi skal betale uanset om vi 

producerer varme eller ej, f.eks. løn, rør, bygninger

• Variabel 
• Dækker de omkostninger, der bruges på at producere 

varmen, f.eks. el til varmepumpen

• Måler abonnement
• Dækker omkostninger til anskaffelse, drift  og vedligehold 

af målere

• Unit abonnement
• Dækker omkostninger til anskaffelse, drift  og vedligehold 

af unit
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• Indsendelse af projektforslag 01.02.2023

• Bindende tilmelding – 01.02.23 – 01.04.23

• Betinget godkendelse 09.03.2023

• Ansøgning til fjernvarmepuljen 09.03.2023

• Myndighedsbehandling færdig 15.05.2023

• Kommunegaranti maj 2023

• Udbud gennemført juni 2023

• Kontrakt på plads august 2023

• 1. spadestik september 2023

• Forventet varmelevering påbegyndes oktober 2024

• Arbejdet afsluttet slut 2024

Tidsplan
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Kampagne – ingen egenbetaling indtil – 30.09.22, 
forlænges til 22.1.23

• Abonnement på indvendig fjernvarmeinstallation 2.200 kr. pr år.
• Nedtagning af eksisterende anlæg.
• Anskaffelse og opsætning af nyt anlæg
• Service, reservedele og udskiftning

• Staten yder tilskud til afkobling af gas svarende til omkostningerne 6.324 kr. (Pulje)

• Tilslutningsomkostninger ved tilmelding før dato – ingen egenbetaling

• Herefter indtil anlægsarbejdet er påbegyndt – 10.000 kr.

• Efter anlægsarbejdet er påbegyndt – i henhold til prisblad (ca. 35.000 kr.)

Giv os din opbakning via hjemmesiden – www.auvarme.dk
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Kontakt – auvarme.dk

Fællesvarmegruppen

• Anders Bondo Christensen, anders@bondo.email

• Asmus Madsen, asmus.ulleruplund@gmail.com

• Peter Rehhoff, peter@redevelop.dk

• Brian Skou Juhler Larsen, bsjl@salus-bolig.dk

• Knud Bache, blans@bache.dk

& green project

• Stig Caspersen, sc@andgreenproject.dk – 6016 8185

• Verner Rosendal, vr@andgreenproject.dk – 4016 2309
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