VORES
VÆRK

Et varmt fællesskab
Nysted Varmeværk er et forbrugerejet a.m.b.a., der
siden 1989 har leveret stabil og bæredygtig fjernvarme til forbrugere i hele Nysted og omegn. I dag
leverer værket varme til 890 aftagere.Som andelshaver er du en del af fællesskabet og kan gøre din
indflydelse gældende.
Som a.m.b.a. er Nysted Varmeværk et nonprofit-selskab. Vi må ikke tjene på varmen, men sørge
for at regulere priserne, så forbrugeren ikke skal

Hvorfor fjernvarme?
Der er mange grunde til,
at fjernvarme er den rigtige løsning:
•
•

Den er så nem, at du (næsten) glemmer den
Den er der bare. Du skal ikke røre en finger
• Den hverken lugter, sviner eller larmer i hjemmet
• Den fylder ikke meget mere end et overskab
• Du kan altid holde øje med dit forbrug, fx på din mobil
Du har minimal service på din fjernvarmeenhed.
Dertil er fjernvarmen en grøn løsning, som hele tiden bliver
grønnere. Landsdækkende er planen, at fjernvarmen
inden 2030 bliver 100 % CO2-neutral.

have flere penge op af lommen end det, varmen
reelt set koster. Skulle det ske, at der bliver opkrævet for mange penge det ene år, bliver det indregnet
i varmepriserne det næste år.
Fjernvarme skal være nemt og bekvemt – det skal
ikke skabe bekymringer hos den enkelte forbruger.
Derfor sørger vi for løbende at vedligeholde ledningsnettet, så vi også i fremtiden kan levere stabil
og bæredygtig fjernvarme.

Hvorfor returtemperatur?
Hvorfor skal du have god afkøling, og hvad er afkøling? Afkøling er temperaturforskellen mellem fremog returløb på fjernvarmen.
Jo mere energi du trækker ud af fjernvarmen, jo
mindre skal varmeværket producere og pumpe ud
til forbrugerne. Som forbruger skal du betale incitamentsbidrag – strafgebyr – hvis du ikke udnytter
fjernvarmen tilstrækkeligt. Derfor skal din returtemperatur være så kold som mulig.

For forbrugerne hos Nysted Varmeværk gælder
følgende gennemsnitlige returtemperaturer, som
fjernvarmevandet skal være på, såfremt du skal
slippe for at betale incitamentsbidrag.
1 strengsanlæg max 41 grader C
2 strengsanlæg max 35 grader C
Har du spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os.

Fokus på verdensmålene
Hos Nysted Varmeværk arbejder vi for og med FN’s
verdensmål. Bestyrelsen har udvalgt fem mål med
fokus på delmål, som vi arbejder målrettet med.
5) Ligestilling mellem kønnene – 5.5
7) Bæredygtig energi – 7.1 og 7.a
11) Bæredygtige byer og lokalsamfund – 11.6, 11.b
12) Ansvarligt forbrug og produktion – 12.2, 12.4, 12.7
13) Klimaindsats – 13.3

Kan du løse denne rebus?
*Svaret står på bagsiden.

Din kontakt til sikkert el-arbejde
Alt el-arbejde udføres for private og erhverv
Ring på tlf.: 54 87 23 32 eller
læs mere på www.lf-el.dk

Hold nøje øje med dit forbrug
Du holder øje med dit forbrug på din varmemåler
eller allerbedst på E-forsyning, hvor du kan se alle
dine dokumenter og oplysninger som forbrug, afkøling og sammenligne med tidligere år.
På den måde kan du undgå en pludselig ekstraregning på øget forbrug, eller dårlig afkøling, som i det
daglige kaldes for incitamentsbidrag.

Husk at tilmelde dig e-Boks og SMS-service, så
du altid har dine dokumenter lige ved hånden og vi
sammen undgår papirspild og unødig transport.

Denne brochure er trykt på 100% genbrugspapir

Følg vores 10 spareråd
NATSÆNKNING

TERMOSTATEN

Begræns nedsænkning af temperaturen om
natten til max 2 grader C. Over længere tid
eks. ved ferie kan temperaturen sænkes mere.

Placer aldrig gardiner, møbler eller tøj på eller
foran radiatoren eller termostaten.

GULVVARME

DET VARME VAND

RETURTEMPERATUR

INDEKLIMA

TEMPERATUREN

ISOLERING

RADIATOREN

AFLÆSNING AF FORBRUGET

Find en passende indstilling, og undlad så
yderligere regulering af temperaturen.

Indstil temperaturen på det varme brugsvand
til 50-55 ˚C.

Jo koldere returtemperaturen er, jo bedre har
du udnyttet varmen i fjernvarmevandet.

Luft ud jævnligt ved gennemtræk i ca. 5
minutter ad gangen.

21 ˚C er en ideel stuetemperatur for de fleste.
Hver ekstra grad = 5 % større varmeforbrug.

Sørg for, at rør, ydermure og loft er velisoleret.
Vælg energiruder frem for almindelige vinduer.

Brug alle radiatorer i samme rum
og indstil dem ens.

Aflæs din måler en gang om måneden,
så har du styr på dit forbrug.

*Svar til rebus:

Nysted Varmeværk
Egevænget 1
4880 Nysted
www.nystedvarme.dk
mail@nystedvarme.dk
Telefon: 5487 1080
Vagt-tlf.: 5487 1080

Vores intelligente løsninger inden for energimåling
bidrager til en bæredygtig fremtid
Glentevej 1, 6705 Esbjerg Ø
Tlf. +45 7613 4300

metering-denmark-info@diehl.com
www.diehl.com/metering

Bigadan har mere end 30 års erfaring med biogasteknologi
• Vi ejer og driver ni biogasanlæg i
Danmark, hvor vi altid har fokus på
udvikling, mulige forbedringer, effektiviseringer , de bedste løsninger for
den optimale drift og dermed den
optimale produktion.

• Bigadan bygger og sælger biogasanlæg i hele verden og har bygget fra
Finland til Israel, fra USA til Japan
– og har mere end 40 udenlandske
referencer.
• Vi leverer biogas for anvendelse til
tung proces og tung transport.

Vroldvej 168 • 8660 Skanderborg
Tlf: +45 8657 9090
mail@bigadan.dk • bigadan.dk

• 17346 • www.jsdanmark.dk

KONTAKT

Fjernvarme er en nem og grøn løsning, som hverken lugter, larmer eller sviner

