
Mere fjernvarme til Køge
Konvertering fra naturgas og olie til fjernvarme



VEKS
• Transmissionsnet opbygget i 1980’erne, ejet af 

12 kommuner vest for København.
• Et ”hvile-i-sig-selv” selskab, må ikke tjene penge
• Køber og transportere varme fra producenter og 

til 19 lokale fjernvarmeselskaber som forsyner 
svarende til 170.000 familiers varmeforbrug.

• Varmen kommer fra kraftværker på certificeret 
biomasse (træ) og affaldsvarme.

• Køge Kraftvarmeværk købt i 2010, primært for 
at levere varme til Køge Fjernvarme, startede på 
samme tidspunkt sammen med Tranegilde 
Fjernvarme.



Nuværende fjernvarmenet
• Der har hidtil primært været fokus på store bygninger 

med et bolig-/erhvervsareal +300m2 jf. BBR (oprindelig 
projektforslag fra 2011)

• Etablering af system, der senere kan udbygges til andre 
områder

• Ca. 570 kunder i Køge Fjernvarme (460 i Tranegilde 
fjernvarme). 

• Flere områder i pipeline – både konverteringer og 
nybyggeri.



Masterplan mere Fjernvarme Køge

K04

K09
K10

• Kampagne startede 1. april i 
området K02, hvor ca. 650 
indtil nu har tilmeldt sig. 
Krav før igangsætning er 
50% tilmeldte

• Kampagne igangsættes 
efter sommerferien i 
områderne K05-K08.

• For øvrige områder er en 
foreløbig tidsplan indsat.

• For planens effektuering 
gælder, at der skal opnås 
den fornødne tilslutning til 
fjernvarmen, før projektet 
kan sættes i gang i de 
enkelte delområder.



Tilbud til kunderne

• Overordnet skal det være nemt og billigt for borgerne at 
blive tilsluttet fjernvarme.

• Spar 21.250,- kr. i tilslutningsbidrag, hvis man tilmelder sig 
inden tidsfristen, for det enkelte område. Tidsbegrænset 
Kampagnetilbud er 10.000 kr. for tilslutning. Alternativt 
skal der betales 31.250 kr. for tilslutning.

• Få 50% rabat på effektbidrag de første fem år. Med en 
bolig på 130 m2 betyder det en besparelse på 1.706 kr. 
årligt - i alt 8.530 kr. i rabatperioden.



Tilbud til kunderne
• Mulighed for billig låneordning til at finansiere 

tilslutningsbidraget på 10.000 kr. 
• Du opsiger selv din gasaftale hos Evida – hvis ønsket 

kan VEKS være behjælpelig med at søge om tilskud 
fra ”tilskudspulje”, og du kan således søge om at få 
dækket de 7.000-8.000 kr. en gasafkobling koster.



Fjernvarme er nem varme
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Flexibel fjernvarmeløsning, der passer til din økonomi

Model A (Abonnement)
Abonnement på brugerinstallation
Få en komplet løsning incl. fremtidig service. samt 230 
kr./måned for leje, service og vedligehold af din fjernvarme 
installation.

Prisen bliver således:

Tilslutningsbidrag på kr. 10.000,- (engangsudgift eller lån 
pengene i VEKS låneordning til 1% i årlig rente)

Abonnementsordning for fjernvarmeunit kr. 2.760,- (årligt)

Model B (ejer)
Du ejer selv brugerinstallation
Du ejer selv din fjernvarmeinstallation, og derfor står 
du også selv for alle udgifter i forbindelse med med 
anskaffelse, opsætning, service og evt. reparation af 
installationen.

Prisen bliver således:

Tilslutningsbidrag på kr. 10.000,- (engangsudgift eller 
lån pengene i VEKS låneordning til 1% i årlig rente)

Køb og installation af egen fjernvarmeunit anslået 
pris ca. kr. 30.000,- (engangsudgift eller lån pengene 
i VEKS låneordning til 1% i årlig rente)
 



Brugerøkonomi
Til højre er vist, hvorledes de enkelte priselementer, 
gør at et hus på 130m2 med et forbrug på 18,1MWh, 
kommer til at betale 14.250 kr. årligt for at have 
fjernvarme. Dertil kan komme evt. abonnement på 
brugerinstallation og lån til tilslutning. Såfremt man 
har et mindre/større hus eller et mindre/større 
forbrug, vil regningen blive lavere/højere.
Nedenfor er vist, hvor meget man ca. skal betale de 
enkelte måneder, hvis man skal betale 14.250 kr. for 
at have fjernvarme.



Brugerøkonomi



Arbejdet hos kunden

Vi kommer på besøg 
og aftaler alle 

detaljer, inden vi 
graver stik ind og 

montere unit 
(såfremt model A 

vælges).

Der må påregnes 
opgaver, som 

kunden selv skal 
klare - fx 

malerarbejde. Vi 
uddyber omfanget, 
så det er klart for 

kunden, inden 
aftalen indgås.

Der vil blive taget 
billeder inden 

arbejdet begynder, 
så der ikke opstår 
tvivl om, hvordan 
tingene så ud før 
arbejdet startede. 



Fjernvarme - en enkel installation til det hele

• Rumvarme og varmt- 
vandsproduktion i samme 
enhed

• Pladsbesparende og 
gennemprøvet teknologi – 
fylder ca. H100xB60XD40 
afhængig af model

• Ingen støj og lugtgener

• Enkel betjening



Find mere info på 
Koegefjernvarme.dk

Foldere om tilslutningsaftale og 
abonnementsordning 
husstandsomdeles når kampagnen 
starter.
 
Tilmelding sker online på 
koegefjernvarme.dk


