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Velkommen til virtuelt informationsmøde



Fjernvarmen kommer til Over Hornbæk
Virtuelt informationsmøde 11. maj 2021
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Karsten Randrup – Varmeforsyningschef

Rasmus Illum Larsen – Entreprise og projektleder

Ebbe Bagge Hansen – Projektforslag 

Henning Veggerby – Interne installationer 

Deltagere fra Verdo
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Agenda

Velkommen til virtuelt informationsmøde/Karsten Randrup

• Deltagere fra Verdo

Konvertering til fjernvarme/Rasmus Illum Larsen

• Navigation under mødet

• Baggrund for konvertering til fjernvarme

• Projektet i Over Hornbæk

• Status lige nu

• Økonomi

• Tilslutning – arbejde i og ved din bolig

• Tilskudsmuligheder – gør din investering billigere

Spørgsmål via chat/Rasmus Illum Larsen, Ebbe Bagge 
Hansen, Henning Veggerby

Tak for nu/Karsten Randrup
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Navigation under mødet
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Baggrund for konvertering til fjernvarme

Klimaaftale 2020 

Udfasning af individuelle olie- og gasfyr

• Målsætning om at udfase individuelle olie- og gasfyr inden 2030

Grøn fjernvarme – billigt og nemt

• 99% Certificeret biomasse, Randers Kraftvarmeværk

• Fortsat grøn i fremtiden 

• Vind strøm

• Overskudsvarme

Stor interesse

Vi har valgt at starte med Over Hornbæk på baggrund af stor interesse i de seneste år

• Vi har allerede modtaget ca. 200 positive tilkendegivelser fra boligejere i området
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Projektet i Over Hornbæk

Godkendelser

Vi har modtaget tilsagn om tilskud fra Energistyrelsen

Randers Kommune har godkendt projektforslag d. 21 april 2021

Omfang af projektet

Udrulningsplan/tidsplan

Første etape bliver område A + K + E

Udvælgelse af næste etaper: områder med størst interesse, der når 
over minimumsgrænsen

Indenfor 5-8 år forventer vi at have tilsluttet alle realiserbare områder 
i Over Hornbæk
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Status lige nu

Overordnet ledningsplacering i området er på plads 

Projektering af første etape er påbegyndt

Indsamling af tilmeldinger for første etape

Fortsat indsamling af uforpligtende tilkendegivelser
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Økonomi

Omkostninger til etablering af fjernvarme

Prisestimat: 

Ca. 50.000 kr. for stikledning samt fjernvarmeunit inkl. montage 

Spørg to VVS’ere om pris og rådgivning ift. det interne arbejde

Nemt - Fjernvarmen er lydløs og selvkørende fra dag ét. Vi har 
ansvaret for, at du har varme til dit hus døgnet rundt

Billigt - Fjernvarmen er ekstraordinært billig i de næste 3-4 år, 
men selv herefter kan du regne med en pris, der kan konkurrere 
med gassen 

Grønt - I Randers er 99 % af fjernvarmens energikilder CO2-
neutrale. Senest i 2030 vil tallet være 100 %

Se beregning og forudsætninger på: 

verdo.com/varmeberegner
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Økonomi

Beregn din forventede årlige besparelse på:

verdo.com/varmeberegner
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Arbejde ved bolig – stikledning

Minimere nedetid af boligens varmeforsyning
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Arbejde i boligen – skråboring



13

Fjernvarmeunit

En fjernvarmeunit fylder ca. lige så meget som

et overskab i køkkenet



14

Tilskudsmuligheder gør din investering billigere

Relevante tilskudsmuligheder

• Afkoblingsordning (tilskud til afkobling af 

gastilslutning)

• Håndværkerfradrag

- Intern installation

- Stikledningsarbejde
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Spørgsmål fra chatten
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Send spørgsmål til 

varmeranders@verdo.com 
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Tak for nu – på gensyn i Over Hornbæk


