HVALSØ
KRAFTVARMEVÆRK

Miljøvenlig fjernvarme
til både nye og eksisterende forbrugere

Velkommen til
Hvalsø Kraftvarmeværk
Der er mange gode grunde til at vælge fjernvarme.
Det er en stabil varmeløsning, både i forhold til forsyning
og pris. Produktionen af fjernvarme er fleksibel og
dermed også økonomisk, da vi kan justere produktionen
efter behov. 80 % af varmen fra vores produktion stammer
fra biomasse og 20 % fra naturgas. Vi er i gang med en
større omstilling af vores fjernvarmeproduktion, så vi kan
blive endnu mere fleksible og bæredygtige.

Grøn fremtid
Fremtidens varme skal være grøn. Hos Hvalsø
Kraftvarmeværk fokuserer vi på at udfase vores brug
af naturgas, og vi arbejder målrettet for at blive CO2neutrale. I fremtiden vil fjernvarmen fra kraftværket
være produceret på el og biomasse. Det vil sikre vores
forbrugere grøn varme til en stabil pris.

Din og min fjernvarme
Fjernvarme er en stabil og fordelagtig
løsning og driften af fjernvarmen bliver
bedre, jo flere der er med i netværket.
Vores forbrugere har også en andel i
værket. Gennem generalforsamlingen
og bestyrelsesarbejdet er det også
muligt at have en direkte indflydelse på
driften af værket.

Vil du også have
fjernvarme?
Fjernevarme er en nem, billig og miljøvenlig
løsning. Hos Hvalsø Kraftvarmeværk udvider vi
fjernvarmenetværket, så endnu flere husstande
kan få glæde af stabil varme til stabile priser.
Både nye og eksisterende forbrugere kan
tilkobles gennem vores unitordning, hvor vi
installerer en fjernvarmeunit og står for service
og vedligehold.

Unitordning
For at være koblet på fjernvarmenetværket
er det nødvendigt at have en fjernvarmeunit
installeret i husstanden. Hos Hvalsø Kraftvarmeværk er det muligt at være tilkoblet
fjernvarmen og sikre sig faste og forudsigelige
udgifter gennem vores unitordning. Som en
del af vores unitordning kan forbrugere leje
en fjernvarmeunit med installation, service
og vedligehold inkluderet.
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Gode råd til fjernvarme
• brug alle radiatorer i rummet og indstil
til samme temperatur
• luk døren mellem rum hvor temperaturen
ikke ønskes ens (for eksempel mellem
soveværelse og stue)
• tjek afkøling og sørg for ikke at sende
for varmt vand tilbage til værket
• vælg brusebad i stedet for karbad
• aflæs forbruget – sådan sikrer du bedst,
at fjernvarmen fungerer optimalt.

Tilmeld dig e-Boks
Vidste du, at du kan få dine breve fra Hvalsø
Kraftvarmeværk i din e-Boks?

Tilmeld dig her:

Tilmeld dig Betalingsservice
Vidste du, at du kan tilmelde dig
Betalingsservice?

Tilmeld dig her:

Tjek dit forbrug
Åsvejen 12, 4330 Hvalsø
info@hvalsoekraftvarmevaerk.dk
Telefon: 4640 8442

Husk løbende at aflæse dit forbrug – sådan
sikrer du bedst, at fjernvarmen fungerer
optimalt.

Tjek e-forsyning her:

Vagt-tlf.: 4640 8766

Geo- og Miljøboringer har over 20 års erfaring inden
for geologiske boringer og jordbundsundersøgelser
samt sløjfning af alle typer brønde.
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