ASAA FJERNVARME
Lokal fjernvarme til hele byen

Velkommen hos Asaa Fjernvarme
Din lokale fjernvarmeleverandør
Asaa Fjernvarme er en moderne og effektiv produktionsvirksomhed, der hver dag
supporterer mere end 550 lokale forbrugere. Selskabet bag er et forbrugerejet
andelsselskab, hvis formål er at producere og levere varme til hele Asaa og
samtidig køre en driftssikker, økonomisk rentabel og miljøvenlig varmeproduktion.

Vi har en vision om at levere 100 % grøn fjernvarme til
vores forbrugere. Vores anlæg er klar til den grønne
omstilling, og vores kraftvarmeproduktion kører
allerede nu delvist på bionaturgas til gavn for både
forbrugere og miljø.

Men inden Asaa Fjernvarme kan garantere 100 % grøn
fjernvarme til sine forbrugere, kræver det en fælles politisk beslutning, der sikrer, at det udelukkende er grøn
varme, der kommer ud til forbrugeren. Indtil det sker
fortsætter vi det gode arbejde, og forbereder os på at
være førende inden for vores felt.

VISION
Vores vision er at minimere udgifterne og løbende effektivisere
produktionen på en økonomisk og miljørigtig måde. Herved kan
vi sikre vores forbrugere en stabil og prismæssig konkurrencedygtig varmeforsyning, hvor „det grønne“ vægtes meget højt.

El-produktion og -forbrug
Asaa Fjernvarme er ikke kun din lokale varmeleverandør, men også din garanti for grøn el. Elektricitet er allerede
– og bliver til stadighed – et mere og mere vigtig parameter i den grønne omstilling. Når vores kraftvarmeanlæg
kører på fuld tryk, bliver der produceret strøm, som vi sælger videre på Nord Pool, også kendt som den nordiske
el-børs. Dette er bl.a. med til at holde el-systemet i balance. Det betyder samtidig, at hvis el-prisen er lav, har vi
mulighed for at starte vores varmepumpe og herigennem forbruge el, så vi kan udnytte vores ressourcer bedst
muligt.
I sidste ende gavner det forbrugeren, idet denne el-handel er medvirkende til en lavere varmepris.

En del af den grønne bølge
Hos Asaa Fjernvarme ønsker vi at være på forkant med den grønne omstilling, og derfor har vi investeret i grønne
løsninger såsom solvarmeanlæg og varmepumpe. De nye tiltag betyder, at vi er klar til at omstille vores produktion til 100 % grøn fjernvarme og el, når der er politisk tilslutning til at gøre dette obligatorisk for alle danske
forsyningsselskaber.

Teknisk rådgivende totalentreprenør indenfor energianlæg
Du får bæredygtige og miljørigtige anlæg til din energiproduktion

- Energi med værdi

Kontakt os for et uforpligtende besøg!
Telefon 70 21 01 50
aea.dk

Denne brochure er trykt på 100 % genbrugspapir.

me
eForsyning

Kender du dit forbrug? Med eForsyning kan du løbende følge dit
forbrug, finde din årsopgørelse og hente budgetter. Du logger ind
med dit personlige forbrugernummer og pinkode, som du finder
på Betalingsoversigten.
På eForsyning kan du ligeledes give tilladelse til,
at Asaa Fjernvarme må sende dig informationer via e-Boks.

KONTAKT
Asaa Fjernvarme
Bolværksvej 1
9340 Asaa
Tlf.: 98 85 11 95
Mail: post@asaafjernvarme.dk
Web: www.asaafjernvarme.dk
Telefontider:
Mandag-torsdag: 9:00 til 13:00

Natur- og biogas - det rene, miljøvenlige supplement til
sol og vind. Gasfyrede motorer leverer strøm og
varme, når det ikke blæser, og når solen ikke skinner.
Vi er stolte af, at Asaa Kraftvarmeværk i 1992 som en af
de første i Danmark valgte en Bergen gasmotor.
Vi har serviceret den lige siden og ser frem til samarbejdet de kommende årtier.

Bergen Engines Denmark A/S
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Fredag: 9:00 til 12:00

