Eksempel på tilslutning til Sydfalster Varmeværk
I det nedenstående eksempel er der regnet med en afstand fra skel til
stikskab på 15m.
Investeringsbidrag
Stikledningsbidrag
Entreprenørarbejde
I alt
Rabat
Samlet

15 x 500 kr

i perioden fra d. 1. januar til d. 31. december 2022

= 9.750 kr.
= 7.500 kr.
= 18.750 kr.
= 36.000 kr.
= 9.750 kr.
= 26.250 kr.

Alle priser inkl. moms.

Hvis du ønsker et uforpligtende tilbud specifikt for din
ejendom, kontakt venligst Sydfalster Varmeværk. Tilbuddet
gælder tilslutning indenfor det nuværende forsyningsområde.
Telefon 54 16 66 66
Kontortid mandag – torsdag
kl. 9:00 til 12:30
fredag lukket
SFV@sydvarme.dk
www.sydvarme.dk

Reduceret pris
på tilslutning til fjernvarme fra
Sydfalster Varmeværk
I en periode, hvor energipriserne er på himmel-flugt,
reducerer Sydfalster Varmeværket prisen for
tilslutning med 9.750 kr.
Det gør vi i perioden fra d. 1. januar til d. 31.
december 2022. Se priseksempel på bagsiden.
Sydfalster Varmeværk har en meget attraktiv pris for
varme på 13.848 kr. for et hus på 130 m2 og med et
energiforbrug på 18,1 MWh.
Varmeprisen er reduceret med ca. 2% i forhold til
2021-prisen.
Fjernvarme fra Sydfalster Varmeværk er produceret
100% CO2 neutral; hovedsageligt i sommerperioden,
leveres varmen fra solpaneler og i den øvrige del af
året ved afbrænding af lokalproduceret biomasse.

Fælles om fjernvarme
Fjernvarme er igen blevet moderne. Måske fordi
grundtanken helt fra starten har været fællesskabet.
Vi er gået fra løsninger, hvor vi alle skulle have vores
egen løsning, til at vi i fællesskab køber og deler
varmen.
Tanken om delefællesskabet er vigtigere end
nogensinde og sætter dagsordenen for, hvordan vi i
fællesskab driver Sydfalster Varmeværk.

Klima
Økonomi
Komfort
Fælles

Det er Sydfalster Varmeværks hovedformål at etablere
og drive en effektiv, bæredygtig og kollektiv
fjernvarmeforsyning i Idestrup, Væggerløse, Stovby,
Tjæreby og Hasselø til fordel for forbrugerne og for
klimaet.
Sydfalster Varmeværk har besluttet, i forbindelse med
sin drift, at arbejde aktivt for at understøtte den danske
målsætning om en 70% reduktion af CO2 udslippet i
2030, samt at sikre de tilknyttede forbrugere en høj
grad af komfort.
Dette i form af en let tilgængelig, stabil, økonomisk
fordelagtig og klimavenlig energi til både
bygningsopvarmning og varmtvandsforsyning.

Olie

Fjernvarme

Varmepumpe

Figuren herunder viser fjernvarme som den optimale
opvarmningsform.

Sydfalster Varmeværk leverer CO2-neutral energi med
stor forsyningssikkerhed.

