Sindal Varmeforsyning
Baggesvognsvej 32
9870 Sindal

Bæredygtig fjernvarme
Hos Sindal Varmeforsyning leverer vi næsten
100% CO2-neutral grøn varme til alle husstande
i Sindal.
Varmen produceres primært på biomasseanlægget på Gutenbergvej. Vi anvender lokalt
flis, som er certificeret og udelukkende består
af affaldsprodukter fra skovbrug. Stammerne
anvendes som gavntræ til fx møbler, papir og
konstruktionstræ.
Vi producerer samtidig miljøvenlig strøm,
svarende til at kunne forsyne ca. 3.000 el-
forbrugere.

Baggesvognsvej 32, 9870 Sindal

Hvad koster varmen?
Vi arbejder hele tiden på at kunne optimere
vores drift for at kunne tilbyde konkurrence
dygtige varmepriser.
Sidste år var vi blandt Nordjyllands billigste
varmeværker, og det satser vi på også at være
fremover.
Kontakt os på info@sindalvarmeforsyning.dk
eller telefon 98 93 67 33, hvis du ønsker at høre
mere om den grønne fjernvarmeløsning.

info@sindalvarmeforsyning.dk Telefon: 9893 6733

Vil du bidrage til den
bæredygtige udvikling?
Vi vil gerne tilbyde dig grøn og konkurrencedygtig fjernvarme og
ønsker at udvide vores forsyningsområde til dit område.
Fortæl os, om du er interesseret senest den 10. januar 2021.

Sammenligning af opvarmningsformer
20000

17.358

18000

Kr./år inkl. moms

16000

14.832

14.925

14.615

Gennemsnitsprisen
for henholdsvis fjernvarme,
varmepumpe og naturgas er
angivet inkl. årlig afskrivning
på investering.

14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Fjernvarme Sindal

Varmepumpe

Naturgas ny kedel

“Fjernvarmen er non-profit”.
Du betaler kun for dit forbrug og
en andel, som faste udgifter, til drift og
vedlighold af varmeproduktionen.”

BoligJobOrdning
Husk du kan få fradrag på
vvs-arbejdet til installation af
fjernvarme. Håndværkerydelser
er netop hævet til 25.000 kr. for
år 2021.

Oliefyr, ældre

Opvarmningsform

Udvidelse af fjernvarmenettet
Din sikkerhed for bæredygtig varme
I 2020 har vi indgået et samarbejde med
Bindslev Fjernvarme, hvor vi fra 2021 skal levere
ca. 40% af deres årsforbrug. Det samarbejde
giver lavere priser til forbrugerne både i Sindal
og i Bindslev. Vi investerer fornuftigt og har altid
været på forkant med udviklingen.
I 2018 indviede vi vores nye biomassekedel og
ORC-anlæg, hvilket er medvirkende til, at vi i dag
og fremover kan holde en fornuftig, stabil og
lav varmepris. Desuden er vi ved at undersøge
CO2-neutrale alternativer til vores produktion
på Baggesvognsvej for at udfase det minimale
forbrug vi har af naturgas.
Tilbud om fjernvarme NU
Hvis du overvejer fjernvarmen som en ny miljøvenlig varmekilde til din ejendom, så er det nu,
chancen er der. Men for at projektet kan blive
en realitet, er vi afhængige af, at så mange som
muligt bakker op om fjernvarmens udbredelse
i området. Det vil nemlig kræve et vis antal
tilslutninger, før der kan lægges rør i jorden.

Fordele ved at vælge fjernvarmen
Vi kan kun komme i tanke om fordele ved at udskifte dit nuværende varmeanlæg til fjernvarme.
• Det er komfortabel og vedligeholdelsesfri
opvarmning.
• Varmen er der altid uden problemer.
• Vi bruger altid de bedste rør for at undgå varmetab, både når vi etablerer og vedligeholder
vores ledningsnet.
• Fjernvarmen er uden lugt og støj. Du undgår
f.eks. en varmepumpe, der brummer, eller et
oliefyr, der lugter.
• Det er nemt, Fjernvarmen skal hverken påfyldes eller tjekkes.
Hvad betaler du for din varme?
Som varmeforbruger hos Sindal Varmeforsyning
koster det i gennemsnit 11.678 kr. om året at
opvarme et almindeligt parcelhus på 130 m2
med fjernvarme. Hvis du i dag har oliefyr, vil et
skifte til fjernvarme betyde store besparelser på
den årlige varmeregning.
Se sammenligningspriser ovenfor - ud fra et
standardforbrug på 18,1 MWh.

Bliv en del af den grønne løsning
Grønne løsninger
Klimaaftalens målsætning er, at de fossile
brændsler som olie og naturgas skal udfases til
gavn for grønne opvarmningsformer, og regeringen opfordrer derfor til valg af mere miljøvenlige
løsninger.
I Sindal bliver fjernvarmen produceret fra vores
anlæg på henholdsvis Gutenbergvej og Bagges
vognsvej. Langt størstedelen kommer fra
Gutenbergvej, hvor varmeproduktionen primært
er baseret på flis, men vi samarbejder også med
AVV og Forsyningen Frederikshavn på at kunne
anvende have/park affald som brændsel. Den
resterende del bliver leveret fra Baggesvognsvej,
hvor brændslet er naturgas.
Er du interesseret?
Fjernvarme er en fornuftig, grøn og sikker
investering, der på alle områder kan måle sig
med andre opvarmningsformer og samtidig
vil give besparelser på sigt. Desuden vil der
kunne søges om tilskud til afkobling af olie og
naturgas, hvis det er din nuværende opvarm
ningsform - samt fradrag til håndværkerydelser.

Ja tak, jeg er interesseret i at høre mere om mulighederne for fjernvarme.
Selvom du siger “ja tak” nu, forpligter du dig ikke til at få fjernvarme.
Nej tak, jeg er ikke interesseret i at få fjernvarme.

Navn:
Adresse:
= 96% biomasse

= 1,5% gaskedel

=2,5% gasmotor

Opnår vi tilstrækkelig opbakning til projektet, vil vi afholde informationsmøder under
Corona-sikre forhold, hvor I kan høre mere
om udvidelsen og få oplysninger om pris på
tilslutningen.

Tlf. nr.:

E-mail, jf. vores privatlivspolitik på vores hjemmeside.:

Nuværende opvarmningsform:
Med venlig hilsen
Sindal Varmeforsyning A.m.b.a.

Oliefyr

Varmepumpe

Træpiller/brænde

Naturgas

Send kuponen med posten i dag - eller aflever den på varmeværket inden 10. januar 2021.
Vi kvitterer med en lille gave, som tak for din besvarelse.

