
Smørum Kraftvarme A.m.b.A. 

Skebjergvej 25  -  2765 Smørum - CVR nr. 21445711 

Tlf. 44 65 08 71  
Mail: admin@smkv.dk   -   Hjemmeside: www.smoerumkraftvarme.dk 

 

Fjernvarme 

 

Vil du gerne have grøn, stabil og billig 

Fjernvarme? 
 
Et bredt flertal i Folketinget har med den kommende Klimalov besluttet, at gasfyr og 

oliefyr skiftes til en anden opvarmningstype inden for de næste 10 år.  

 
Flere af boligejere i dit nabolag har tilkendegivet, at de kunne være interesseret i at få 
fjernvarme. 
Derfor sonderer vi i øjeblikket mulighederne for om fjernvarme kunne udbredes til flere 

husstande i Smørum. 
 
Smørum Kraftvarme A.m.b.A. vil i 2021 opnå Klimalovens mål for 2030 med en CO2 

reduktion på 70%. Dette resultat opnår vi ved at kombinere solenergi, 
varmepumpeteknologi og elkedel. 
Smørum Kraftvarme A.m.b.A. er i dialog med Egedal Kommune vedr. etablering af 

fjernvarme, som et billigere alternativ til individuel opvarmning. 
 
Start med – at kontakte din grundejerforeningsformand og tilkendegiv din interesse for 

fjernvarme ved aflevering af nedenstående blanket. 
 
Vent med – at tage din beslutning om udskiftning af naturgas- eller oliefyr, før du har 

fået alle informationer vedr. pris, årlige driftsomkostninger samt tilskud på flere 
opvarmningstyper. 
 

Grundejerforening:  _____________________________________ 

Navn:   _____________________________________ 

Adresse:   _____________________________________ 

Tlf. nr.:   _____________________________________ 

E-mail:   _____________________________________ 

 

Alle grundejerforeningsformænd bliver inviteret til et informationsmøde i løbet af oktober 

2020. Prisoverslag samt tidsplan forventer vi at have klar første halvår af 2021. Du kan 

holde dig opdateret på ovenstående ved også at tilmelde dig vores SMS-service på vores 

hjemmeside www.smoerumkraftvarme.dk  

 

Smørum Kraftvarme A.m.b.A. er et lokalt forankret brugerejet anlæg stiftet i 1967, som 

forsyner ca. 2.600 forbrugere i Smørum. Bestyrelsen består af 5 medlemmer 

og fjernvarmeværket har 5 ansatte.  

 

Med venlig hilsen 

Smørum Kraftvarme A.m.b.A.  

Jan Møller, direktør 

http://www.smoerumkraftvarme.dk/
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