Fjernvarme
på Næ rbø

Livsfjern eller jordn r
Noen tanker tenker man av gammel vane, andre kommer fordi vi lærer noe nytt om muligheter som finnes.
Og slike muligheter dukker opp, stadig vekk. Nå, for eksempel, kan vi jo spørre: Vet du at både næringsbygg,
offentlige bygg og mange privatboliger på Nærbø kan velge fjernvarme som energikilde?
Fjernvarme går kort fortalt ut på å utnytte overskuddsenergi fra industriprosesser i lokalsamfunnet.
I stedet for at varmen bare slippes ut i friluft, transporteres den til steder hvor varmen kommer til
nytte. Jæren Fjernvarme eier og drifter et nett som utnytter spillvarmen fra Tine sitt meieri på Nærbø.
Denne varmen har null verdi hvis den ikke blir resirkulert, men gjennom vårt nett kommer den til både
nytte og glede for stadig flere kunder på Nærbø.
Er du jordnær og framtidsrettet, velger du fjernvarme til bygningen din!

FJERNVARME PASSER ALLE
• industribedrifter
• handel og service
• kommunale bygg
• idrettsanlegg
• private barnehager og skoler
• boligprosjekter
• eneboliger

Fjern utgifter
i næ r framtid

Lønner det seg å bruke fjernvarme? Svaret er ja. Samme hvordan du regner og hva du synes
er de viktigste hensyn å ta, er fjernvarme en god og langsiktig investering. Med fjernvarme
sparer du strøm, du sparer miljøet og du tar i bruk fornybare energikilder.
Fjernvarme er et trygt og miljøvennlig alternativ, du trenger ingen annen oppvarming.
Som fjernvarme-kunde får du installert en sentral med varmeveksler. Energien overføres
fra fjernvarmevannet til ditt tappevanns- og varmeanlegg. Du kan ha et vannbasert oppvarmingssystem med radiatorer, golvvarme eller ventilasjonsanlegg med vannbasert batteri.

Du styrer varmen med termostater og forbruket registreres
via energimålere, like enkelt som ved bruk av elektrisk strøm.

HVORFOR ER FJERNVARME LURT?

Økonomi er viktig. Energi koster penger, og ved å velge
fjernvarme reduserer du strømutgiftene dine merkbart.
Og så er det samvittigheten, da. Det å vite at du bidrar
til et bedre miljø, både lokalt og globalt. Kjekt det også,
er det ikke?

• Fjernvarme er miljøvennlig og gir
godt omdømme

• Fjernvarme er rimeligere enn strøm

• Fjernvarme avlaster el-nettet og
styrker forsyningssikkerheten
• Fjernvarme er gjennomprøvd og enkelt
• Fjernvarme gir et godt inneklima
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Jæren fjernvarme
- næ r for deg
Gode lokalsamfunn har energioverskudd – på mange måter. På Nærbø har vi overskudd av
spillvarme. Jæren Fjernvarme kan derfor tilby deg ren varme, rett på døra. Vannet distribueres til
næringsbygg, offentlige bygg og boliger gjennom isolerte rør.
Vi har bygget ut mer enn 10 km fjernvarmenett på Nærbø og i Kviamarka, slik kartet til venstre
viser. Planen videre er å bygge ut nytt nett også i nærområdet rundt den nye og gamle Bø skule,
og dermed kunne tilby fjernvarme til hele det sentrale Nærbø (se stiplet linje).
Vi vil også være et seriøst og attraktivt alternativ for utbyggere i Nærbø sentrum der det allerede
fins et fjernvarmenett. Da snakker vi både nybygg og renovering av eksisterende bygg.
Jæren Fjernvarme AS ble etablert i 1998 og eies av Jæren Everk, som igjen er eid av Hå k ommune.
Vi har per oktober 2014 rundt 20 næringslivskunder og ca 100 boligkunder. Det er bare
begynnelsen!

FJERNVARME PÅ NÆRBØ
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Eksisterende nett
... Planlagt nett
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LYST Å VITE MER?
Er du interessert i å vite mer om mulighetene Jæren Fjernvarme
kan tilby deg? Da sender du en e-post til post@jarenfjernvarme.no
– eller du ringer daglig leder Birger Høyland på 970 54 730.
Du kan også lese om fjernvarme på w
 ww.jarenfjernvarme.no.
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