FAKTA OM JORDVARMEANLÆG
ER EN PENGEMASKINE

ER VELEGNET TIL BÅDE GAMLE OG NYE HUSE

Hver gang det bruger for en krone el, sender den varme
for ca. 4 kroner ind i husets gulvvarme, radiatorer og det
varme brugsvand.

ER MILJØVENLIGT
Den jordvarme, du udnytter, stammer fra ren
solenergi.

ER SÆRDELES KONKURRENCEDYGTIGT

ER LET AT HAVE MED AT GØRE

Som tommelfingerregel sparer du 50 procent i forhold til
oliefyr. I forhold til elvarme er besparelsen 70-80 procent.

Det står og passer sig selv uden støj og svineri, og det
regulerer selv ydelsen i forhold til det aktuelle varmebehov.

TJENER SIG SELV HJEM PÅ FÅ ÅR

GØR DIT HUS MERE VÆRD

Jordvarmeanlægget er dyrere i anskaffelse end fx oliefyr,
men den billige varme gør det til en overskudsforretning
efter typisk 6-8 år.

Et dokumenteret lavt energiforbrug øger ejendommens
markedsværdi betragteligt.

SÅDAN VIRKER JORDVARME

Et jordvarmeanlæg består af:
1. En slange på typisk 2-300 meter
– gravet en meter ned i jorden. Frostvæske
pumpes langsomt gennem slangen og bliver
undervejs opvarmet 3-4 grader af den omgivende jord.
2. En varmepumpe.
Det let opvarmede frostvæske føres ind til en
varmepumpe, som populært sagt fungerer
som et omvendt køleskab. Den trækker varmeenergi ud af frostvæsken og koncentrerer
varmeenergien til de 35-55 grader, som er
nødvendig til brugsvand og gulvvarme eller
radiatorer.

“Vi sparer 500-600 kr.
på varmen hver måned
– skattefrit!”

Vi hiver gratis varme op af jorden

Når frostvæsken har afgivet sin varmeenergi,
pumpes den igen ud i jordslangen, hvor den
atter opvarmes af den omgivende jord – parat
til en tur mere gennem varmepumpen.

Poul Erik og Margit Mortensen i Barmer er glade for, at de valgte jordvarme til deres nye hus. Jordvarmen er
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nemlig ikke bare miljøvenlig, den halverer også deres varmeudgift i forhold til oliefyr

ENERGI NORD – DIN VARME JORDFORBINDELSE

Poul Erik og Margit trækker hver eneste måned 500-600 skattefrie

hver måned sammenlignet med et tilsvarende hus med oliefyr.

kroner op af jorden under den velplejede have. Eller rettere: Det gør

Elvarme havde været ca. 1.500 kr. dyrere om måneden end jord-

deres jordvarmeanlæg i bryggerset. Et lille teknologisk mirakel, som

varmen.

Hvor meget kan jeg spare med jordvarme? Og hvad koster det?

dog opvarme et hus på 143 m2 ved hjælp af en varmepumpe for-

Poul Erik siger:

bundet med 300 meter slange, som er gravet en meter ned under

“Jeg er tidligere landmand og har haft rigtig gode erfaringer med

Kontakt en energirådgiver hos Energi Nord og lad os se på det. Du kan fx få et uforpligtende beregningsoverslag over pris og besparelse for lige
præcis din ejendom eller du kan få et uforpligtende besøg af en konsulent. Energi Nord samarbejder med Dansk Varmepumpe Industri (DVI) i
Barmer ved Nibe. DVI har produceret jordvarmeanlæg i 30 år og er blåstemplet på Teknologisk Instituts positivliste over godkendte producenter.

havens græsplæne, staudebede og fliser?

varmepumper. Vi kunne opvarme stuehuset helt og holdent med

stadig kan få parret til at undre sig. For hvordan i alverden kan man

overskudsvarme fra staldene. Så da vi skulle til at bygge nyt hus i

Kontaktinformation

“Nej, det er ikke helt til at forstå, men pengene er gode nok,” siger

2004, var jeg ikke i tvivl om, at vi skulle have jordvarme. Nu har det

Poul Erik med et skævt smil.

kørt i to år helt uden problemer. Det passer sig selv, og vi slipper

Ring til energirådgiver Lars Christensen eller Poul C. Thomsen, Energi Nord, telefon 7015 1674 eller send en mail på boligvarme@energinord.dk.
Læs mere om jordvarme på vores hjemmeside www.energinord.dk

Og pengene – det er de 500-600 kr., han og konen sparer i varme

for både skorstensfejer og oliefyr-service.”
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