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Hvor kommer der fj ernvarme?
Fjernvarmeværket forventes at blive placeret i Vester 
Skerninge, midt mellem Ulbølle og Ollerup. 

Varmerørene forventes lagt i det gamle jernbane-
terræn – med et rør ud ti l Øster Skerninge, hvis der 
er ti lslutninger nok.

Øster Skerninge

Forsyningsområde

Grafi k: Rambøll - Forsyningsområde.

Hvad skal jeg gøre for at få fj ernvarme?
Du skal afgive en hensigtserklæring på at du ønsker 
at være med. Så koster det kun 100 kr. Sidste frist 
for denne er 7. april 2015.

Ønsker du at være kunde eft er denne frist og ti l den 
billigere ti lslutningspris (2000 kr.), skal du under-
skrive en aft ale med Fjernvarmeprojektet, før der 
graves ud for dit skel.  

Dereft er koster det 5000 kr.

Ønsker du mere informati on
Udkast ti l vedtægter for Fjernvarmeselskabet, udkast 
ti l prisblad og beskrivelse af hvad en ti lslutning inde-
holder samt hvad Fjernvarmeselskabet står for, 
og hvad du selv skal foretage dig fi ndes på 
www.energi5762.dk. 

Har du ikke netadgang; kontakt Rudi Rusfort Kragh
på tlf. 5178 9592 og få materialet ti lsendt.

Har du en erhvervsejendom skal du kontakte 
Flemming Ulbjerg, Rambøll, FU@ramboll.dk, som 
vil lave en konkret vurdering af dit behov. 

Arbejdsgruppen
Denne folder er lavet af arbejdsgruppen, som 
blev nedsat i forlængelse af borgermødet på 
Ollerup Gymnasti khøjskole i maj 2014. 

Arbejdsgruppen består af Erik Stoumann, 
Rene Frost, Uff e Strandby, Jesper Vognsgaard, 
Rene Frost og Rudi Rusfort Kragh samt 
Flemming Ulbjerg fra Rambøll.
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Energi5762.dk

Hvornår kommer der fj ernvarme?
Under forudsætning af at den politi ske proces kører 
som forventet, bliver fj ernvarmeværket bygget og rør 
gravet ned i løbet af sommeren 2016. 

Det betyder, at fj ernvarmen er klar ti l fyringssæsonen 
2016 for alle de ti lslutt ede boliger og virksomheder i 
Ollerup, Øster Skerninge, Vester Skerninge og Ulbølle, 
samt i de ejendomme der ligger mellem landsbyerne 
tæt på fj ernvarmerørene.

Overordnet ti dsplan
I marts 2014 afh oldes sti ft ende generalforsamling for fj ernvarme-
selskabet. Her vælges en bestyrelse.

For at få stemmeret ti l den sti ft ende generalforsamling skal man 
have afgivet en hensigtserklæring på ti lslutning. Bestyrelsen 
beslutt er det endelige prisblad. 

Når prisbladet er kendt skal fj ernvarmebrugerne afgive bindende 
erklæringer på ti lslutning. Når der er opnået ti lstrækkeligt med 
ti lslutninger ti l at økonomien i fj ernvarmeprojektet er i balance, 
og de nødvendige juridiske og politi ske aft aler er indgået, går 
gravearbejdet i gang. Det forventes at kunne ske i 2016. 

i Ollerup, Vester 
Skerninge og Ulbølle
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Den årlige varmeomkostning

PRISEKSEMPLER:
Eksemplerne er beregnet ud fra et beboet areal 
på 130 m2, og et årligt forbrug på 18.000 kWh
ti l opvarmning. 

Fjernvarme fra vores varmeværk
Forbrug, 18.100 kWh, 16.188 kr (inkl. moms)

Gasfyrede anlæg, ældre anlæg
Forbrug; 2.057 m3, 18.985 kr. (inkl. moms)

Gasfyrede anlæg, nyere anlæg
Forbrug; 1.751 m3, 16.383 kr. (inkl. moms)

Oliefyrede anlæg, ældre anlæg
Forbrug 2.414 liter, 22.019 kr. (inkl. moms)

Oliefyrede anlæg, nyere anlæg
Forbrug 1.967 liter, 18.223 kr. (inkl. moms)

Varmepumpe, nyere anlæg
Forbrug 18.100 kWh, 12.470 kr. (inkl. moms)

Pillefyrede anlæg, nyere anlæg
Forbrug 5.625 kg, 9.844 kr. (inkl. moms)

Priserne er beregnet pr. 1. marts 2015. 
Der er generelt sat 1.500 kr. af ti l service.

Sammenlignes en årlig pris på 16.188 kr. med hvad 
fj ernvarmeselskaber i Danmark iøvrigt opkræver, 
placerer fj ernvarmeprojektet sig i midterfeltet.
Kilde: Prisstati sti k for Fjernvarme på Energiti lsynet.

Kan jeg være sikker på at varmeprisen holder?
Varmeprisen afh ænger blandt andet af hvor mange, 
der ti lmelder sig fj ernvarme. Jo fl ere, jo bedre. 

Når vi har de endelige ti lmeldinger vil en endelig 
varmepris også foreligge.

Hvad er fj ernvarme?
Det er både billigere end naturgas og oliefyr, og 
energimæssigt bedre.

Er fj ernvarme ikke dyrt?
Fjernvarmeselskabet er forbrugerejet og ledes af en 
bestyrelse, som sammensætt es på en generalforsam-
ling, hvor alle andelshavere har stemmeret. 

Et fj ernvarmeværk må ikke give overskud. 

Er der overskud det ene år betyder det, at forbrugs-
priserne de eft erfølgende år kan nedsætt es.

Er mit hus egnet ti l fj ernvarme?
Bor du inden for det planlagte område kan du som 
udgangspunkt skift e ti l fj ernvarme. 

Få vejledning
Bor du i et ældre hus og er du usikker på husets 
isoleringsforhold – og dermed husets energitab – kan 
du kontakte Energihjulet og få et professionel uvildigt 
energitjek af dit hus. 
Det forbedrer komforten, husets energiforhold og du 
sparer penge. Prisen er kun kr. 400. 

Ring ti l Dorthe på tlf. 62 800 700.
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Hvad koster det at blive ti lslutt et?
Dem der ti lmelder sig i første runde skal betale en 
mindre afgift  at blive ti lslutt et. 

Tilmelder man sig i en senere runde, eft er fj ernvar-
men er etableret i lokalsamfundet, bliver ti lslutnings-
afgift en højere.

I ti lslutningsafgift en indgår nedtagning af eksisterende 
varmekedel (men ikke opgravning af evt. olietank) og 
ti lslutning ti l fj ernvarmen. 

De præcise priser bestemmes af den kommende 
bestyrelse.

Jeg skal betale udtrædelse ti l Naturgas Fyn
– kan det betale sig?
Fjernvarmeselskabet afh older denne udgift .

Jeg har relati vt nyt gasfyr – kan det betale sig?
Beregninger viser at allerede ved gaskedler som kun er 
3 år gamle kan det betale sig at gå over ti l fj ernvarme. 

I forhold ti l oliefyr og gaskedler er der med 
fj ernvarme langt mindre behov for regelmæssig 
service og justering.

Fjernvarmeselskabet vedligeholder sti kket frem ti l og 
med din måler i huset.
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