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I Skibbild-Nøvling Idrætscenter. 

Borgermøde om fjernvarme i Skibbild-Nøvling. 

 

Oplæg af Lars og Lars, fra privat firma, ved navn HELIAC. www.nemfjernvarme.dk. Kontakt via mail. 

info@nemfjernvarme.dk 

Hvorfor fjernvarme? 

Galoperende energipriser 

Brev til borgere i 2022 om fjernvarmeforventninger 

Mangel på lokal vilje og hastighed i en stor del af forsyningsselskaberne 

 

Hvad er fjernvarme? 

Billig og miljørigtig,  

fælles varmesystem,  

effektivt,  

undgå stor prisudvikling. 

 

Kræver stor tilslutning. 

 

HELIAC er en teknologivirksomhed. Som producere fx  Solcelleanlæg, som producerer fjernvarme. 

    Højtemperatur varmelager 

    SiOx Coating til varmevekslere (indvendig i hver 

husstand). 

Dette anbefaler de til Skibbild-Nøvling.  

 

Prissikkerhed -en forudsætning for et godt fjernevarmesystem. 

Fx ved varmepumper går elprisen op og ned. Ved dette system vil prisen være fast. 

Solfelt, elnet, stenlager og vandlager, elpatron og varmepumpe, husstande.  

 

Fordele: 

http://www.nemfjernvarme.dk/
mailto:info@nemfjernvarme.dk


Sikkerhed i en foranderlig verden 

Stabilitet og tryghed 

Komplet løsning 

Fremtidssikret løsning 

100% grønne teknologier. 

Grønt fyrtårn i Skibbild-Nøvling: 

Fremtidens varmeforsyning 

Samfundsansvar 

Test og udvikling af unikke teknologier 

Digitalt og innovativt. 

 

Varmemester all-inclusive: 

Aftalen inkluderer bortskaffelse af nuværende installation, installation af ny unit samt vedligeholdelse 

 

Hvorfor? 

Velfungerende drift hos dig medfører et optimalt fjernvarmesystem for alle 

Du undgår store udgifter til fjernvarmeunit og tilslutning. 

 

0 kr. i tilslutningsgebyr. Driftsabonnement fra 399kr. 

 

Hvad er inkluderet? 

Afmontering af gasfyr og gasstikledning 

Etablering af stikledning 

Montering af fjernvarmeunit 

Installation 

 

For at komme i gang skal der være 75% af byens husstande der ønsker fjernvarme. 

 

Hvornår får man fjernvarme? 

Husstande skal registrere sig (ikke skrive under) 



Kommunen skal godkende det 

Gravearbejde 

Udvidelse af produktionskapacitet 

Tilslutning 

 

Interesse er kun interesse. 

Skibbild-Nøvling -hvorfor og hvordan? 

God størrelse på byen og bebyggelse (lidt til den lille side) 

Skoler og haller er vigtige at have med 

Erhverv spiller også en rolle 

Plads omkring byen til at placere produktionsanlæg fornuftig 

 

Hvad skal der til? 

Tilstrækkeligt med interesserede borgere (75%) 

Stop med at installere varmepumper 

Hurtig/smidig sagsbehandling i kommunen af projektforslag 

Jord til at bygge på. 

 

Registrer dig på nemfjernvarme.dk HELT uforpligtende, for at nå de 75% tilslutning. 

 

Spørgsmål fra borgerne: 

Hvor lang tid tager det at etablere? 16-18mdr.  

Der afregnes på hvor meget varme man bruger? Man betaler for sit abonnement og for sin varme. 

Firmaet beholder ejerskabet af installationerne, husstanden betaler abonnement og varmepris. 

Hvis der er meget langt eller huset er meget stort kan det have betydning for prisen. 

Hvor mange anlæg er sat op i DK? 2 solanlæg og ét højtemperaturanlæg. Vi sælger teknologierne til andre 

fjernvarmefirmaer og industrien. -Her sælges til fjernvarmeselskab og ikke direkte til husstande. 

Hvem driver anlægget? Det gør ansatte i firmaet. 

Et eksempel: Et hus 130m2, 18,1Mwatt = ca. 16.000-20.000kr. for fjernvarme. 

Hvad gør vi hvis firmaet går konkurs? Ingen garanti. Rør der bliver lagt er fjernvarmerør.  



Hvem sætter prissætning? Forsyningstilsynet (energistyrelsen). De vil lave prisen så attraktiv så husstanden 

ikke vælger anden varmeforsyning. 

Tidshorisont? Jo hurtigere der ses 75% tilslutning jo hurtigere kan projektet opstarte. 

Kan der komme noget fra Gødstrup? Fjernvarmeselskabet vil ikke lave nye rør til Skibbild-Nøvling. 

Der er 6mdr. opsigelse af abonnement og det koster ikke noget at få fjernet sit unit.  

Hvor længe kan solcellerne holde og hvor stort bliver anlægget? Det er et godt sted at ligge her. Fylder ca. 

3-4 fodboldbaner. Solcellerne holder ca. 25 år. Tanken med sten (til lagring) bliver formentlig 5 meter høj. 

250kr mere om måneden, i 30 år, betaler de for at være koblet på fjernvarme i Timring. 

Husstande i Skibbild-Nøvling? Ca. 300. 

Anlægsomkostninger? 70-90 mill.  

½ af pengene = rørende rund i byen. (40 mill.) + ekstra kapacitet. 

Firma + produktion ligger i Nivå, Nordsjælland. 

Fjernvarmeselskabet skal hvile i sig selv.  

Varmeprisen betaler anlægget, abonnementet betaler for det unit og servicen man har i husstanden. 

…… Repræsentant fra kommunen: Kommunen foretrækker en fjernvarmeløsning, da det er det der er mest 

sikker. Kommunen giver en kommunegaranti hvis de godkender ansøgningen. De vil ikke stå i vejen for et 

godt projekt, og vil derfor gøre deres til at processen ikke forhales. 

Johannes Videbæk: Det kan være sværere at sælge hus når vi har høje (gas)priser. Huspriserne vil stige hvis 

vi har en fjernvarmeløsning. 

Er der krav om minimumsforbrug? Nej. 

Firmaet er ca. 10 år gammel.  

 

 


