En forsyningsfamilie
– Fuld af energi
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FJERNVARME
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Vordingborg Forsyning
Vordingborg Forsyning har rødder tilbage til
1866 og har i dag til huse på Brovejen 10 på
Masnedø. Vordingborg Forsyning tager afsæt i
en gammel tradition, når vi med hastige skridt
bevæger os ind i fremtidens forsyningsverden.
Det er med et blink i øjet, at vi siger, vi er ”en
forsyningsfamilie – fuld af energi”, men det gør
ikke udsagnet mindre sandt. For Vordingborg
Forsyning rummer faktisk de fleste former for
forsyning til et moderne samfund.
Vordingborg forsyning er et
multiforsyningsselskab, som er ejet af
Vordingborg Kommune. Vi forsyner kommunens
borgere med fjernvarme og vand. Derudover
håndterer vi spildevandet i hele kommunen –
både vandet fra husstande, som er tilkoblet
forsyningens kloaknet, og husstande, som er
omfattet af den kommunale tømningsordning.
Hos Vordingborg Forsyning sætter vi kunden
i centrum, og vi går aldrig på kompromis med
hverken kvalitet eller service. Det er borgernes
garanti for en sikker forsyning!

Vordingborg Forsyning

Vordingborg Forsyning
består af selskaberne:
•

Vordingborg Energi Holding

•

Vordingborg Fjernvarme

•

Vordingborg Kraftvarme

•

Vordingborg Vand

•

Vordingborg Spildevand

•

Vordingborg Forsyningsservice
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Kraftvarme
I Vordingborg bliver fjernvarmen produceret af
Vordingborg Kraftvarme A/S. Produktionen foregår
på Vordingborg Kraftvarmeværk, der er et moderne
biomasseanlæg, hvor der produceres både el og
varme.
Selve grundidéen med et kraftvarmeværk bygger på,
at vi opnår miljøforbedringer og reducerer CO2-udslip,
samtidig med at vi udnytter vores energiressourcer
optimalt.
Den varme, som vi producerer på kraftvarmeværket
i Vordingborg, er 100 % CO2-neutral. Det betyder, at
vi ikke brænder fossile brændstoffer for at producere
varme, men at vores produktion udelukkende er
baseret på bæredygtig biomasse som halm og flis,
som vi indkøber lokalt. Der er flere fordele ved at
producere varme på denne måde: Ud over at vi
sænker vores CO2-udledning, har vi mulighed for at
bruge forskellige typer biomasse, og derved kan vi
sikre, at vi holder omkostningerne nede, samtidig med
at vi kan opretholde forsyningssikkerheden.
Produktionen af el og varme på Vordingborg
Kraftvarmeværk foregår på et biomasseværk og er
udelukkende baseret på halm og flis fra lokalområdet.

Vi udfører opgaver af enhver art
inden for smede- og montageopgaver, pumpestationer, renseanlæg og vandværker.

Vintapperbuen 28 · 4070 Kirke Hyllinge
Tlf.: 21 91 29 58 · www.lnsm.dk

• Rustfri rørsystemer
• Rustfri og galvaniserede trapper
• Aluminiumsdæksler
• Rustfri flydetrapper m.m.

Vordingborg Kraftvarme A/S

Hvad er forskellen på
et kraftvarmeværk
og et kraftværk?
Et kraftværk producerer el, et
varmeværk producerer varme, mens
et kraftvarmeværk både producerer el
og varme. Og det er der sund fornuft
i, da man på denne måde kan få mest
muligt ud af energien.
I Vordingborg producerer vi varme
og el i samproduktion på vores
kraftvarmeværk, og vi kan udnytte
90 % af energien. Overskudsvarmen
kan omdannes til el, og vi kan derved
få mest muligt ud af den energi, vi
producerer.

HTL Service

Transport & Manpower
Halmtransport overalt i DK
Maskinfører - Industrirengøring
www.htl-transport.dk

Henning Lauritzen ∙ tlf. 40 28 04 00 ∙ htl@htl-transport.dk
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Fjernvarme

og af, om du har andre varmekilder, som for
eksempel en brændeovn.

At vælge fjernvarme er et tilvalg af en
stabil og sikker varmeforsyning uden store
etableringsudgifter. Som forbruger er du
samtidig sikker på, at fjernvarmeværket hele
tiden arbejder på, at varmen kommer fra
økonomiske og miljøvenlige energikilder.
Fjernvarmen er generelt billigere end både
naturgas og olie, men der kan være forskelle
fra hus til hus. Udgiften afhænger af dit forbrug

Vordingborg Forsyning dækker Vordingborg
by og områderne Kastrup, Nedre Vindinge,
Masnedsund og Ore med fjernvarme.
Fjernvarmeforsyningen er blevet udbygget
løbende de seneste 20 år, og over 95% af
varmebehovet er nu dækket af fjernvarme. Vi
søger hele tiden muligheder for at udvide vores
fjernvarmenet, så vi kan forsyne endnu flere
husstande med fjernvarme.

industriens kompetencecenter
Vi er erfarne specialister i industriel automation. En kompetence, vi
meget gerne deler gennem sparring og udvikling af innovative løsninger.
Fuglevangsvej 45 · 8700 Horsens · Tlf.: 7625 4477
mail@fhautomation.dk · www.fhautomation.dk

Vi udfører opgaver inden for forsyningsbranchen og
for private.
Vores ekspertiser: Vand/kloak og fjernvarmeprojekter.
Vi arbejder blandt andet for Vordingborg Forsyning
og Næstved Forsyning.

KAI DØSSING
v/ Karsten Reinhard ApS
Entreprenør

Vi har siden 2009 arbejdet på at håndtere uegnet
jord med en mere økonomisk og miljøvenlig metode,
da vi gang på gang må konstatere, at der er brug for
nye arbejdsmetoder til håndtering af jord.
Kontakt os, og hør, hvad vi kan gøre for dig.

jordstabil.dk
Sortering – stabilisering af jord
Innovativ CO2-reduktion ved brug af jordstabil.dk

Næstvedvej 109 · 4760 Vordingborg · Telefon 4085 3177 · www.karstenreinhard.dk

Vandforsyning
Vordingborg Vand A/S leverer rent vand af høj
kvalitet og med stor forsyningssikkerhed. Vi
pumper halvdelen af Vordingborg Kommunes
vandbehov op af jorden fra vores 4 vandværker.
Ud over forsyningens vandværker rummer
kommunen også private vandværker.
Som noget nyt har vi i Vordingborg Kommune
et formaliseret grundvandssamarbejde,
som består af 25 private vandforsyninger.
Grundvandssamarbejdet er med til at sikre
vores fremtidige grundvandsressource mod
potentielle forureningskilder.

Nyt vandværk på Møn

Vordingborg Forsyning har etableret et nyt
vandværk ved Frenderup på Møn. Vandværket
forsyner vores kunder i Stege, Lendemarke,
Bissinge, Damsholte, Hjelm og Neble med

vand fra et topmoderne vandværk, der
opfylder alle de nyeste krav og standarder
inden for vandforsyningsområdet. Anlægget er
dimensioneret til at kunne behandle 500.000
m3/år. Det sker via 2 adskilte behandlingslinjer.
Med det nye vandværk kan vi sikre vores
kunder en høj forsyningssikkerhed og til enhver
tid levere varen. Vandværket er bygget efter
ISO 22000, HACCP- og DDS-principperne.
Det betyder, at vi kan sikre vores kunder den
højeste vandkvalitet.

Vordingborg Vand A/S

Vandets vej
til forbrugeren

Præstegårdsvej 4 · 4760 Vordingborg · Tlf.: 55 37 00 79 · www.ssmv.dk
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Spildevand
Spildevand er ”brugt” vand, der indeholder
forskellige stoffer fra husholdninger og
virksomheder. Da disse stoffer kan have en
skadelig indvirkning på miljøet, skal vandet
renses, inden det ledes ud i vandmiljøet.
Det er muligt at rense spildevand til enhver
kvalitet, så vi ikke skader de recipienter, vi
afleder til.

Vordingborg Spildevand A/S driver i alt 10
renseanlæg – 5 på Sjælland og 5 på Møn
og Bogø. 520 pumpestationer sørger for
at transportere spildevand frem til vores
renseanlæg og udløbsbygværker gennem i alt
823 km ledninger.

Tlf. 702 207 66
Industrikrogen 2 - 4683 Rønnede

www.focusdoor.dk

Vordingborg Spildevand A/S

Du kan aflaste kloakken ved
at følge disse simple råd:
•

Dit toilet er ikke en
skraldespand – skyl hverken
vatpinde, skumklude eller
hygiejnebind ud i toilettet.

•

Hav en rist i din køkkenvask,
som opsamler madrester og
affald, så det ikke ledes ned i
kloakken.

•

Gør jævnligt din vandlås ren,
så vandet kan finde vej til
kloakken.

Naturgenopretning • anlægsarbejder
kloak-, kabel- og vandforsyningsopgaver
Pollerupvej 19 • 4780 Stege • Tlf.: 5581 2701/2516 5360
mc@moens.dk • www.moens.dk
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Kontakt Vordingborg Forsyning
Vordingborg Forsyning
Brovejen 10, Masnedø
4760 Vordingborg

Tlf.: 55 35 37 00
kontakt@vordingborgforsyning.dk
www.vordingborgforsyning.dk

KALUNDBORG RØR&
FJERNVARMETEKNIK A/S

Sverigesvej 4, 7100 Vejle
Tlf.: 7582 3455
www.oestergaardas.dk

Styret boring
Nylægning og renovering af:
Kloak • Vand • Gas og fjernvarme
Kabelrør m.m.

Krydsning af:
Veje • Jernbaner • Vandløb • Søer, fjorde
og bælter
Borelængder op til 1.600 m i ét stræk og
dimensioner op til 1.200 mm.

• 15670 • www.jsdanmark.dk

Stejlhøj 12 · 4400 Kalundborg · Tlf.: 5951 2509 · klbfjvteknik@mail.dk

