Version 4.0 - 2015
Kontortid:
Mandag 13-17
Tirsdag-torsdag 8-12
Fredag 8-11
Tlf. 7583 2686
Mail: kontoret@moelholm-varmevaerk.dk
Web: www.moelholm-varmevaerk.dk

Mølholm Varmeværk a.m.b.a.
Mølholm Landevej 14
7100 Vejle
Overvejer du at skifte din gamle varmvandsbeholder eller veksler ud til ny plusveksler eller forbedre din
fjernvarmeinstallation med nye radiatorventiler med forindstilling,
så gir’ Mølholm Varmeværk et tilskud.
Har du overvejelser om at forbedre dit fjernvarmeanlæg for at spare på de stigende energiudgifter, at gøre en
indsats for at forbedre miljøet, så vil Mølholm Varmeværk gerne være din energirådgiver og samarbejdspartner.
Dine fordele ved at optimer dit fjernvarmeanlæg kombineres med Mølholm Varmeværks lovkrav om en øget
energispareindsats og opnåelse af realiserede energibesparelser. Dette med relation til Bekendtgørelsen om
energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder.
Din energiforbedring kan være penge værd.
Mølholm Varmeværk vil gerne yde et tilskud og ”købe” dine energibesparelser i forbindelse med, at du realiserer
dine planlagte forbedringer af din fjernvarmeinstallation. Mølholm Varmeværk yder 1,00 kr. pr. realiseret KWh.
Hvordan.
1. De planlagte forbedringer indrapporteres på dette skema til Mølholm Varmeværk med dato og underskrift,
inden arbejdet igangsættes.
2. Kopi returneres til dig fra Mølholm Varmeværk.
3. Når de planlagte forbedringer er gennemført, indrapporteres dette skriftlig med underskrift på kopi af dette
skema til Mølholm Varmeværk sammen med dokumentation af, at forbedringerne er gennemført eks. i form
af kopi af betalt faktura samt oplysninger om, hvem der har udført arbejdet.
4. Betalingen på 1,00 kr. pr. realiseret KWh energibesparelse udbetales af Mølholm Varmeværk til oplyst
bankkonto.
Hvem.
Ordningen omfatter først og fremmest villaer, rækkehuse og lign..
Aftalen vil kun være gældende for Mølholm Varmeværks andelshavere.
Som en naturlig konsekvens af tilskuddet og købet har Mølholm Varmeværk retten til at indberette de realiserede
energibesparelser til Energistyrelsen.
Katalog for energibesparelser.
På efterfølgende sider ses liste over de forbedringer Mølholm Varmeværk vil give tilskud til. Listen er jfr.
Energistyrelsens ”Standardværdikatalog for energibesparelser” version 4.0 pr. 3. marts 2015. Alle besparelser
beregnes som årlige besparelser i KWh pr. enhed og er gennemsnitsværdier.
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Udfyldes af kunden
Energibesparelse i KWh af forbruget
til varme, pr. ventil
Termostatventil
er med
forindstilling
Sæt antal (
)

Skift af
radiatorventiler

A) Manuelle ventiler
Sæt kryds ( )

Fjv 1

188

Marker i felter hvilken type ventiler der skal udskiftes og antal ventiler der skal udskiftes
Energibesparelse Energibesparelse
i KWh pr. år
i KWh pr. år
Ny
Ny plusbeholder
standardbeholder
Sæt kryds ( )
Sæt kryds ( )

Udskiftning af varmtvandsbeholder til ny
varmtvandsbeholder

D) Ældre kappebeholder isoleret på stedet med 10-20
mm mineraluld.
Sæt kryds ( )
E) Ældre præisoleret beholder el. anden beholder fra
før ca. 2000.
Sæt kryds ( )

Fjv 4 og 5

1206

1419

Fjv 6 og 7

274

457

Marker i felter hvilken type beholder der skal udskiftes og hvilken ny type beholder der skal op
Energibesparelse
i KWh pr. år
Ny
standardveksler
Sæt kryds ( )

Energibesparelse
i KWh pr. år

Fjv 8 og 11

1638

1807

Fjv 9 og 10

676

845

Udskiftning af varmtvandsbeholder til ny
brugsvandsveksler

F) Ældre kappebeholder isoleret på stedet med 10-20
mm mineraluld
Sæt kryds ( )
G) Ældre præisoleret beholder el. anden beholder fra
før ca. 2000.
Sæt kryds ( )

Ny plusveksler
Sæt kryds ( )

Marker i felter hvilken type beholder der skal udskiftes og hvilken ny type veksler der skal op

Udskiftning af brugsvandsveksler

H) Ældre veksler til ny veksler.

Sæt kryds (

)

Fjv 12 og 13

Energibesparelse
i KWh pr. år
Ny
standardveksler
Sæt kryds ( )
353

Energibesparelse
i KWh pr. år
Ny plusveksler
Sæt kryds (
523

)

Marker i felter hvilken type veksler der skal udskiftes og hvilken ny type veksler der skal op
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Udfyldes af kunden
Kundeoplysninger: (blokbogstaver)
Navn:
________________________________________________________________________
Adresse:
________________________________________________________________________
Postnr. og by:
________________________________________________________________________
Bank:
Reg. nr.:_______________ Konto nr.: _____________________________
Tlf. nr.: __________________
Underskrift for planlagte forbedringer (underskrives før forbedringerne påbegyndes).
Dato: _________Underskrift:___________________________
Underskrift for gennemførte forbedringer (underskrives på kopi når forbedringerne er udført).
Dato: _________ Underskrift:__________________________

Udfyldes af Mølholm Varmeværk
Planlagte forbedringer

Energibesparelser Mængde / Antal
pr. enhed

Sum KWh

A) Manuelle ventiler
B) Udgået
C) Udgået
D) Ældre kappebeholder isoleret på stedet med 10-20
mm mineraluld
E) Ældre præisoleret beholder el. anden beholder fra
før ca. 2000
F) Ældre kappebeholder isoleret på stedet med 10-20
mm mineraluld
G) Ældre præisoleret beholder el. anden beholder fra
før ca. 2000
H) Ældre veksler til ny veksler

I alt
Til udbetaling

Kr.

Planlagte forbedringer modtaget.
Dato: __________ Værkets underskrift:________________________
Gennemførte forbedringer modtaget. Dato: __________ Værkets underskrift:________________________
Betaling udbetalt.
Dato: __________ Værkets underskrift:________________________
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