Din garanti for sikker og
stabil varmeforsyning

VELKOMMEN TIL HOLTE FJERNVARME

– DIN GARANTI FOR SIKKER OG STABIL VARMEFORSYNING

”Fjernvarme er energi i fællesskab. Faktisk er fjernvarmen Danmarks største
miljøbevægelse, fordi vi som fjernvarmeselskab – sammen med vores kunder
– hver dag tager stilling til, hvordan vi billigst og mest bæredygtigt producerer den varme, som varmer din husstand op. Vi tager vores ansvar meget
alvorligt, og vi sikrer, at varmeproduktionen er præcis så billig, bæredygtig
og effektiv, som den kan være.
Jo mere professionelt og innovativt vi arbejder, jo flere muligheder har vi for
at skabe en prisvenlig varme, som også tager hensyn til miljøets ressourcer.
Fjernvarmen har rødder i andelsbevægelsen og er dermed et levende
stykke danmarkshistorie, og vi befinder os midt i et krydsfelt af fremtidsvisioner, moderne teknologi og Rudersdal-områdets lange historie.
Jeg og mine mange dygtige kolleger står dagligt på mål for, at vi lever op
til vores vision og værdier, som du kan læse mere om i denne brochure.
Velkommen til.”
Bjørk Paamand Olsen
Adm. direktør, Holte Fjernvarme
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Solceller
El-installation
Belysningsanlæg
Datainstallation
KNX-installationer
Brandsikring
Energibesparelser
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VORES VÆRDIER
Kundeorienterede

Fremsynede

Forsyningssikre og billige

Vi stræber efter konstant at
imødekomme vores kunders behov og
har fokus på kundetilfredshed. Vores
kunder kan altid komme i kontakt med
os og har hurtig adgang til relevante
informationer og services.

Vores viden om varme og energi er
afgørende for en fremsynet, prisbevidst
og miljøbevidst drift. Hensynet til
mennesker, miljø og markeder indgår
i alle vores handlinger, og vores fokus
på varmeprisen er en afgørende faktor
for kunderne i deres tilfredshed med
varmeleveringen.

Fundamentet i Holte Fjernvarme er
at levere sikker og billig varme. Vi er
pålidelige, effektive og kompetente,
og vi står inde for en stabil, prisbevidst varmeleverance.

Energioptimering hos Holte Fjernvarme
Vi designer komplette
løsninger
Mere end 40 års erfaring er grundlaget for Weishaupt’s succes med
kedelanlæg.
Vi designer, konstruerer og leverer
individuelle løsninger inden for brænder- og opvarmningsteknik. F.eks.
biogas/simultan-forbrænding.
Fra rådgivning til installation og
efterfølgende service - vi er med
hele vejen.

Weishaupt fik af Holte Fjernvarme til opgave at udskifte to
ældre gasbrændere med nye og
tidssvarende, der skulle overholde
myndighedernes miljøkrav.
I samarbejde med Weishaupt
valgte man 2 stk. WMG-gasbrændere, der er den nyeste
generation fra Weishaupt.
De nye brændere sikrer optimal
forbrænding, således at myndig-

hedernes krav til NOx-udledning
overholdes.
I forbindelse med ombygningen
blev styretavlerne ombygget, så
de nu er tidssvarende, lette at
servicere og betjene.
Udskiftningen af brændere og
styretavler betyder, at Holte Fjernvarme igen kan levere stabil og
driftssikker varme med mindst
mulig påvirkning af miljøet.

Max Weishaupt A/S | Glostrup tlf. 43 27 63 00 | Fredericia tlf. 75 10 11 63 | Aalborg tlf. 98 15 69 11 | www.weishaupt.dk

OVERSKUDSVARME OG FLEKSIBILITET
Vores geografiske placering mellem Vestforbrændings
og Norfors’ varmenet giver os en kernerolle som bindeled
mellem den varme, der produceres i syd og i nord. En
rolle, vi arbejder for at udfylde til størst mulig gavn for
vores kunder, og som i høj grad også kommer samfundet
til gode.

skellige strategiske samarbejder. Vi har haft et stærkt
partnerskab med Danmarks Tekniske Universitet igennem
mere end 10 år, og vi samarbejder desuden både med
kommunen, med vores fjernvarmekolleger og med private
virksomheder. Vi tror på, at fællesskab er vejen til at opnå
resultater.

I dag kan vi både bruge affaldsvarme og overskudsvarme
fra elproduktion, og vi arbejder på at blive endnu dygtigere til at finde nye, miljøvenlige varmekilder. Derfor er vi
hos Holte Fjernvarme meget nysgerrige og aktive i for-

Meget af vores varme er stadig baseret på afbrænding af
naturgas – men det er et politisk mål, at naturgassen skal
udfases allerede i år 2035, og vi spiller en aktiv rolle i at
nå dette mål.

HVOR KOMMER DIN VARME FRA?

Danske Commodities, kraftvarme, 16 %

Holte Fjernvarme

DTU Kedelcentral, 43 %

Gaskedel, 22 %

Norfors, affaldsvarme, 19 %
*34,8 % af din varme er overskudsvarme fra både kraftvarme og
affaldsvarme.

*Vi er en del af et integreret energisystem f.eks. ved vores samarbejde
med DTU.

*Holte Fjernvarmes kedel kan i
nødstilfælde sørge for varme til alle
vores kunder.

Bedre Bad Virum – Thrane VVS er et gammelt VVS-installatør-familiefirma. Vi har
eksisteret i mere end 60 år og løser store og små opgaver inden for VVS-arbejde
Vi udfører arbejde inden for bl.a.:
• Badeværelser
• VVS-arbejde

• Centralvarme
• Blik

• Varmepumpe
• Energioptimering

Du er altid velkommen til at kontakte
os på 45 85 83 95

• Kloak

Etagebebyggelse, 42 %

Parcelhuse, 24 %

Kommunale bebyggelser, 17 %

Vores arbejde
foregår på tre
fronter:
Hos forbrugerne,
på ledningsnettet
og på vores
centraler.

Erhverv, 17 %

Ren fjernvarme gennem 30 år
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post@damgaard-ri.dk
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Holte Fjernvarme a.m.b.a.
Skovlytoften 5-7, 2840 Holte
CVR: 18968614
Telefon: 4542 0002
til@holte-fjernvarme.dk
www.holte-fjernvarme.dk

Du kan selv være med til at forbedre din økonomi og samtidig
gavne miljøet og spare på vores fælles ressourcer med nogle
ganske enkle tiltag og sparetips:

Udnyt din fjernvarme bedst muligt
Tænd for alle radiatorer i samme rum, og sæt termostaterne ens. Det udgående fjernvarmerør skal være
lunkent eller køligt. Det sikrer maksimal udnyttelse af varmen.

Undgå fugtproblemer
Sørg for at lufte ud 10 minutter hver dag. Et udluftet rum har lav fugtighed og er derfor lettere at varme op.

Spar på energien
Sæt termostaten på 3. Det giver en gennemsnitstemperatur på ca. 21 ºC. Hver gang du sætter temperaturen én grad op, øger du energiforbruget med 5 %.

Hold på varmen
Luk dørene til alle rum, der har en lavere temperatur, f.eks. soveværelset.

Gem ikke din radiator
Husk, at en radiator skal have luft omkring sig, så gem den ikke bag en sofa eller reol. Når luften kan
cirkulere frit, udnytter du fjernvarmen mest effektivt.

Vær opmærksom
Hold øje med dit forbrug ved at aflæse din måler jævnligt. Hvis forbruget ændrer sig markant, kan du med
fordel kontakte os.

