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Velkommen til informationsmøde – starter om lidt



Fjernvarmen kommer til Neder Hornbæk
Informationsmøde den 20. april 2022
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Magnus Lind – Projektleder

Casper Borup - Salgskoordinator

Deltagere fra Verdo
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Agenda

Konvertering til fjernvarme
• Baggrund for konvertering til fjernvarme

• Projektet i Neder Hornbæk

• Status lige nu 

• Økonomi

• Besigtigelse

• Tilslutning – arbejde i og ved din bolig

• Fjernvarmens fordele

• Sådan får du fjernvarme i din bolig

Spørgsmål

Tak for nu
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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 (nu 2028)

Fjernvarme
• 98% Certificeret biomasse, Randers Kraftvarmeværk
• Fjernvarmen i fremtiden 

• Overskudsvarme

• Varmepumpe

• El kedler

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

• Vi har på nuværende tidspunkt modtaget 292 positive tilkendegivelser.
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Projektet i Neder Hornbæk

Omfang af projektet
Nedgravning i vej ellers mest hensigtsmæssigt.

Udrulningsplan/tidsplan
Ved udgangen af 2023, forventer vi at have tilsluttet alle realiserbare områder i Neder 
Hornbæk.

Find dit område på: Verdo.com/fjernvarme-i-over-og-neder-hornbæk



7

Status lige nu

• Ledningsplacering er på plads. 

• Fortsat indsamling af uforpligtende tilkendegivelser.

• Tilbud er udsendt til de områder hvor vi forventer at have etableret 
fjernvarme i 2022

• Vi arbejder henholdsvis ved nord og syd for Viborgvej samtidig.

• Vi koordinere med Vand Miljø Randers

- Nord for Viborgvej  Start Ole Rømers Vej – Q2.

- Syd for Viborgvej  Start Aage Beks Vej – Q3.

Forventeligt 3 måneders arbejde pr. område.
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Økonomi

Beregn din forventede årlige besparelse på 
(olie- og gasfyr):

verdo.com/varmeberegner
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Økonomi

Omkostninger til etablering af fjernvarme
Prisestimat: 

• 17.500 kr. - tilkobling på fjernvarmen.

• Ca. 30.000 kr. – VVS’er står for intern installation. 

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

• Det kan være en fordel at gå flere sammen på vejen, omkring 
indhentning af tilbud på VVS arbejdet.

• Afkoblingsordning – Kontakt Evida
• Afkobling af gas- / oliefyr inkl. tilkobling af fjernvarme, 

kan som regel klares på en arbejdsdag.
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Arbejde ved bolig – stikledning

• Besigtigelse – individuel løsning ved hver ejendom

• Projektleder kontakter jer for nærmere aftale

• Aftales med projektleder, hvor nedgravning foregår og 
hvor indføring skal være.

• Stikledning afsluttes med hovedhaner umiddelbart 
indenfor ydermur.

• Vi dækker pænt til efter gravearbejdet, dog ikke 
genetablering af fliser, asfalt og græs.

• Det er kun på privat matrikel, vi ikke genetablere.
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Arbejde i boligen – skråboring
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Fjernvarmeunit og montage

• Din VVS’er står for udskiftning af gasfyr, med en 
fjernvarmeunit

• VVS’eren monterer og tilslutter fjernvarmeunit, og 
måleren som udleveres af Verdo.

• En fjernvarmeunit fylder ca. lige så meget som et 
overskab i køkkenet.

• Passer i et 60 cm. skab.

• Hvis teknik rummet er placeret midt i huset  kan 
VVS’eren forbinde med rør.
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Situationen i Ukraine

• Verdo har stoppet al samhandel med Rusland.

• Verdo Trading importerer træflis fra bl.a. Sydamerika, de baltiske lande.

• Ingen forventet prisstigninger for 2022.

• En prisprognose er under udarbejdelse
- Verdo vil kunne melde prisen ud for de næste 5 år.

• Forventer at prisen for et standard hus: 18.100 kWh/år,130 m2 - vil ligge på ca. 12.500 kr. i 2025.
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Vejsyn

• Der afholdes vejsyn med hver enkelt 
Grundejerforening eller vej.

• Der kigges på, hvor nedgravning af 
fjernvarme er mest hensigtsmæssigt og 
muligt.

• Ejerforeninger er velkommen til at kontakte 
Magnus vedr. vejaftaler
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Fjernvarmens fordele

• Du betaler kun for den varme du bruger.

• Fjernvarmen er selvkørende fra dag ét.

• Kræver minimal vedligehold.

• Verdo sikrer dig, du altid har varme og varmt vand.

• Hverken støjer eller fylder i dit hjem.

• En veksler kan sidde i 20-30 år, før udskiftning.

• Gasfyr og varmepumpe har 10-15 års levetid.

• Gasfyr og varmepumpe er underlagt obligatorisk årligt serviceeftersyn
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Sådan får du fjernvarme i din bolig

1. Du tilkendegiver, at du er interesseret i at få fjernvarme på Verdos hjemmeside.

2. Du modtager et tilbud fra Verdo

3. Du accepterer det fremsendte tilbud pr. mail til cabo@verdo.com.

4. Verdos projektleder kontakter dig, for besigtigelse.

5. Du modtager og betaler en faktura på tilslutningen.

6. Verdo etablerer stikledning ind til dit hus. Du skal blot reetablere afsluttende belægning, græs og bede.

7. Din VVS-installatør afkobler nuværende varmekilde og montere fjernvarmeunit.

8. Du kontakter dit gasselskab for afkobling af gas.

Sådan – Du har nu nem og billig fjernvarme i dit hus.
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Spørgsmål 

Opfølgende spørgsmål kan sendes til: cabo@verdo.com
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Tak for nu – på gensyn i Neder Hornbæk
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