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Gribskov - 02. maj 2012 06:00
Af KARL ERIK FREDERIKSEN

Solen giver lavere varmeregning
Gribskov: Nu varer det ikke længe inden, at fjernvarmekunder i Vejby-Tisvilde og Helsinge begynder
at kunne nyde varmen fra store solfangeranlæg, skriver Frederiksborg Amts Avis.
I Vejby er arbejdet med at bygge og anlægge et 8.000 kvadratmeter stort solfanger-anlæg færdigt. I
øjeblikket er det ved at blive prøvekørt. Hvordan det virker, kan de cirka 550 tilsluttede andelshavere
i Vejby-Tisvilde Fjernvarme få mere at vide om, når der holdes åbent hus på kraftvarmeværket i
Vejby den 8. juni.

Flere relevante nyheder
- få nyhedsbrevet
De første beregninger, som lå til grund for beslutningen om at investere i solvarme, viste, at
forbrugerne vil få en besparelse på cirka 50 kroner pr.forbugt kubikmeter gas.
I Helsinge er montører fra firmaet Arcon Solar i Skørping i fuld sving med at montere solfangere på et
4.000 kvadratmeter stort areal på Skovgårdsvej ved Helsinge Kraftvarmeværk - til gavn for de cirka
1550 tilsluttede forbrugere til Helsinge Fjernvarme. Det er firmaet i Skørping, som også har leveret
anlægget i Vejby, og som siden firmaets start i 1974 nu har bygget solfangeranlæg over hele landet
med et samlet areal på over 200.000 kvadratmeter, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Vedvarende energi i Vejby: Forrest
solfangerne ved kraftvarmeværket - i
baggrunden vindmøllen i Mønge.
Foto: Karl Erik Frederiksen.

NETDEBATTEN

( 1 indlæg )

lavere varmeregning?
Jeg har hørt på solceller til mit hus/tag. Og de kan ikke engang
betale egne renter på lånet, for at sætte dem op!!! Så man skal
da mindst være landmand, for at finde økonomi i et sådant
anlæg?

Se hele debatten til artiklen og deltag

12 dage siden
Af Finn Carl Sørensen

Se hele netdebatten.
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