
Nyhedsbrev fra Mou Kraftvarme, februar 2014. 
 

Mou Kraftvarme har opstartet serviceordningens hovedeftersyn i dit område. 

 Kontakt: I den nærmeste fremtid vil du blive kontaktet af enten Gistrup VVS eller Thomsen & Fals. 

Det er de 2 firmaer som vi (MKV) har valgt til at udføre hovedeftersyn iht. service ordningen. De vil 

aftale et tidspunkt med dig for gennemgang af din fjernvarmeinstallation. 

 

 Pris: Det koster ikke noget af få foretaget hovedeftersynet, det er en fællesudgift. 

 

 Hvad skal der ske: Ved hovedeftersynet vil du få besøg af en godkendt servicemontør, som tester 

og gennemgår alle installationer, som vedrører fjernvarmen. Ved samme lejlighed undersøges om 

der er andre forhold, som kan forbedre din varmeøkonomi. Såsom vinduer og isolering.  

 

 Hvad får du ud af det: Hovedeftersynet afsluttes med en rapport til dig, som beskriver hvilke tiltag, 

der kan forbedre din varmeøkonomi, og hvor stor en energibesparelse, du kan opnå herved. 

Endvidere vil du få en grundig vejledning i, hvad du selv kan gøre for at spare på varmen uden at 

komforten forringes. Service montøren vil også gerne give et uforpligtende tilbud på udskiftninger 

af defekte/forældede komponenter – til fornuftige priser. Det hele skulle gerne udmønte sig i, at 

din varmeregning bliver lavere, og du får en bedre komfort. 

 

 Service ordningen: Du vil sluttelig blive tilbudt at tilmelde dig Serviceordningen og dermed få 

regelmæssige eftersyn til en fornuftig lav pris, det kan vi ordne over varmeregningen. 

 

 Hvorfor: Den bedste metode til at spare på vore ressourcer ligger ofte lige for, og tit for en lille 

investering. I lyset af sidste års gode regnskab har vi besluttet, at alle forbrugere får et hoved-

eftersyn iht. Fjernvarmens Serviceordning. Dit fjernvarmeanlæg er en moderne teknisk installation, 

bestående af både elektroniske og mekaniske komponenter. Anlægget vil slides over tid. Det kan 

betyde et stort energitab og hermed en for høj varmeregning og unødig miljøbelastning. Det svarer 

lidt til at køre rundt i din bil med for lavt dæktryk. Du brænder bare mere brændstof af og slider 

dine dæk hårdere uden at få noget som helst ud af det. Nye tal fra Teknologisk Institut viser, at der 

er fejl/fejlindstillinger på 60 procent af anlæggene i de private boliger, som er tilsluttet 

Fjernvarmens Serviceordning. Fejlene spænder over alt fra defekte ventiler til uduelige 

varmevekslere eller fejlindstilling af dem.  Synes du at dit anlæg bare kører rigtig godt og er i 

topform, kan du bare se frem til at blive bekræftet i det. 

 

 Hvad får MKV ud af det: Når dit anlæg optimeres får kraftvarmeværket en lavere retur temperatur 

og dermed et lavere ledningstab. Ud over dette godskrives MKV de opnåede energibesparelser, 

hvorved det giver en fornuftig økonomisk vinkel for MKV at gennemføre dette tiltag.  

 

 

  
 
Med venlig hilsen         Bestyrelsen i Mou Kraftvarme AmbA 

 


