
Skift til Nærvarme fordi: 
Du får evighedsgaranti på varmepumpen.

Du får lavere omkostninger til opvarmning af dit hjem.   

Det er en miljørigtig, energivenlig og effektiv varmeløsning.   

Opnå samme fordele som fjernvarmeforbrugere. 

Du får installeret den sidste nye HS Tarm luft/vand varmepumpe. 

Der er tryghed i fællesskab. 

Det er en totalløsning med opsætning, service og vedligeholdelse. 

Installationen er fremtidssikret og inkl. afskrivning, 
dvs. udskiftning ved nedslidning.



Løsningen indeholder: 
- Kedelanlæg fjernes.
- Montage af nyt anlæg.
- Varmepumpe Inde- og udedel.
- Buffertank.
- El-arbejde.
- Rør og kabler.
- Cirkulation/anlægspumpe.
- Separat El-tavle med bi-måler.
- Opstart og indregulering.
- Introduktion til anlægget.

Sådan virker varmepumpen
Varmepumpen består af en inde- og en 
udedel, der henter energien ud af luften 
og i en slags »omvendt køleskab« effektivt 
omsætter energien til varmt vand i dit 
eksisterende centralvarmeanlæg. 

Nærvarme løsningen 
Det nyeste skud på stammen af luft/vand 
varmepumper fra HS Tarm A/S. Med den 
integrerede varmtvandsbeholder på 180 liter 
og en buffertank på 100 liter, får du en komplet 
enhed i tidløst nordisk design, som passer ind 
i dit hjem. Varmepumpen er yderst betjenings-
venlig og kan fjernstyres via din 
smartphone(tilkøb).

Finder du tryghed i fællesskab ?
Nærvarme er varme med de samme fordele, som du kender det fra fjernvarme. 
Nærvarmeværket a.m.b.a er et andelsselskab, der suverænt er ejet af 
andelshaverne, helt på samme måde som fjernvarmeselskaber
typisk er organiseret. Dette giver ejerne en lang række 
fordele som reel indflydelse, lavere gennemskuelige
priser og en sund fælles økonomi, blandt 
andet fordi der ikke er ejere, der skal
tjene på selskabet.



Finansiering
Det er muligt at få finansieret 
tilslutningsbidraget. Det sker gennem Resurs Bank, 
der tilbyder finansiering med Energilån til en ÅOP på ca. 
5% afhængig af lånets størrelse og løbetid. Dermed kan 
besparelsen til opvarmning i forhold til f.eks. olieforbruget ofte 
betale hele installationen. 

Varmepumpeløsning standard installation.
- 100% tryghed og service for under kr. 600,- om måneden  
  Ved traditionelt køb, er der i bedste fald 5 års fuld garanti. Det 

vil sige her kan der komme uforudsete omkostninger (udkald 
og reservedele) 

Ved Nærvarme er der 100% tryghed, da der er fuld livstids 
garantidækning inkl. udkald og reservedele. 

Strømforbrug afregner ejer selv med sit eget el-selskab.

Forbrugprisliste inkl. Moms
Brutto-prisliste for tilslutning inkl. Moms 6 kW 11 kW 16 kW

Komplet installation varmepumpe-konvertering 75.500 kr 79.900 kr 85.500 kr

Faste omkostninger årligt inkl. Moms 6 kW 11 kW 16 kW

Tryghedsbidrag 
(Beløbet Fordeles ud på 4 aconto rater i løbet af året) 5.500 kr 6.200 kr 6.800 kr

Forbrugprisliste inkl. Moms
Tilbehørsliste til forbruger inkl. Moms 6 kW 11 kW 16 kW

Smart TC ( app-betjening) 1.375 kr 1.375 kr 1.375 kr

Indbygget 55 liters buffertank i kabinet f/indedel 1.800 kr 1.800 kr 1.800 kr

Rørarbejde udover 5 meter ml. inde- og udedel (pr. meter) 500 kr 500 kr 500 kr

Ekstra el-kabel udover 10 meter fra el-tavle til indedel (pr. meter) 175 kr 175 kr 175 kr



 Fremtidssikret og 
incl. afskrivning, 

dvs.udskiftning ved 
nedslidning

Samme fordele som 
fjernvarmeforbrugere

Er en totalløsning med 
opsætning, service og 

vedligeholdelse

Bagside

Lavere omkostning 
til opvarmning

En miljørigtig, yderst 
energivenlig og effektiv 

Hvad er Nærvarmeværket?
Nærvarmeværket a.m.b.a. er stiftet i foråret 2018 for at sikre boligejere uden 
for fjernvarmeområder moderne og miljøvenlig opvarmning gennem luft-til-vand 
varmepumper. Nærvarmeværket drives i et samarbejde med de to selvstændige 
andelsselskaber Trustrup-Lyngby Varmeværk og Trustrup-Lyngby Vandværk, 
hvilket giver yderligere stordriftsfordele.

Få Nærvarme 
læs mere på www.nærvarmeværket.dk
eller kontakt nærvarmeværket på: 
Mail: nvv@tlv.dk eller tlf: 4048 4399




