
11

Rønne Vand- og
Varmeforsyning
Ejet af andelshaverne i Rønne

RVV a.m.b.a | Sandemandsvej 1A | 3700 Rønne | Telefon: 56 91 04 04 | E-mail: rvv@rvv.dk 
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RVV er et andelsselskab, 
hvor alle der modtager 
 varme eller vand fra RVV, 
er andelshavere.
Vort hovedformål er derfor at sikre vore andelshavere, lave priser, høj forsy-

ningssikkerhed og god service samt deltage aktivt i udviklingen af et bæredyg-

tigt grønt energisystem.

Vi opsparer ikke kapital i selskabet. Hvis vi har overskud,  sætter vi priserne 

ned, så pengene ryger tilbage i andelshavernes lommer. Det betyder, at vi er 

et af de billigste vandselskaber og det billigste fjernvarmeværk på Bornholm. 

Typisk sparer en forbruger mellem fi re- og fem tusinde kroner om året ved at 

være kunde hos RVV.

BRK har valgt at fusionere Østkraft og Bornholms Forsyning til BEOF. Vi er 

også blevet tilbudt at være med. Vi har dog takket nej tak. Vi er ikke imod fusi-

oner, men vi skal kunne se en klar og markant fordel for vore andelshavere på 

både kort og langt sigt, og det kan vi ikke. 

Derfor vil vi koncentrere os om, at gøre det bedste vi kan for vores andels-

havere/forbrugere med lave priser, stabil levering og gode tilbud. 

Vi deltager gerne i samarbejder, hvor det giver mening, og hvor der er en ty-

delig gevinst for andelshaverne, miljøet og Bornholm. Vi har mange gode sam-

arbejder med BEOF, BOFA og andre, som vi gerne fortsætter og udbygger. 

Mød op til generalforsamling i RVV a.m.b.a. 
den 21. september kl 19.00 på hotel Griffen!



”Med fokus rettet mod koncernens 

andelshavere og kerneforretning er det 

vores fornemmeste opgave, på såvel kort 

som langt sigt, at sikre vore forbrugere 

lave priser, høj forsyningssikkerhed og 

god service, samt deltage aktivt i udvik-

lingen af et bæredygtigt grønt energisy-

stem.”

Mission for RVV
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Vi køber fjernvarmen hos BOFA og BEOF. Hidtil har fjernvarmen 

været ca. 50% CO2-neutral.

BEOF er ved at ombygge produktionen fra kul til 100% træflis. Dermed bliver 

fjernvarmen i Rønne 100% CO2-neutral, og vi understøtter Bornholms vision 

om at være  CO2-neutral i 2025 ved at basere alt på vedvarende og bæredygtig 

energi.

Grøn fjernvarme

Fjernvarmepriser på Bornholm 2016

Vandpriser på Bornholm 2013-2016

Gennemsnitspris pr. m3 ved forbrug på 200 m3 pr. år
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Eksempel: Bolig 130 m2 Nexø Halmvarme Rønne Varme
Klemensker
Halmvarme Balka/Snogebæk

Aakirkeby/
Nylars/Lobbæk/
Østermarie og

Østerlars
(Gudhjem)

Hasle/Sorthat/
Muleby/Nyker

Varmeforbrug 18,1 Mwh/65Gj

Variabel pris, 18,1 Mwh

Fast pris pr. enhed

Arealafgift - 130 m2

Pris i alt, kr.

Forskel pr. md i forhold
til Rønne Varme 2015

Forskel i forhold til 
Rønne Varme 2015 pr. år
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RVV er billigst på varme 
og en af de billigste på vand:



Afl æs din måler
mindst en gang om måneden. Det 

giver overblik over dit forbrug og af-
slører eventuelle udsving. Kontakt dit 

fjernvarmeselskab, hvis du konstaterer 
uregelmæssigheder på dit forbrug 

eller din måler.

Tænd alle radiatorer
i rummet. Du sparer intet ved kun at 
tænde en radiator, men udnytter deri-
mod fjernvarmen bedre ved at tænde 

alle radiatorer.

Mindst 16 grader
i alle rum, så du undgår

problemer med fugt.

Start på ’3’
når du tænder for termostaten. ’3’ 
svarer til cirka 21 grader, som er 

normal stuetemperatur. Uanset hvilken 
temperatur du foretrækker, bør alle 

termostater stå på det samme.

Luft ud for 
fulde gardiner

en gang om dagen i 10 minutter. Det 
sænker luftfugtigheden, så rummet 

bliver nemmere at varme op. Husk at 
lukke for varmen, mens du lufter ud.

- Du kan regne med os

Vi tilbyder assistance til

Budget · Regnskab/bogføring
Revision · Rådgivning

Finansiering og generationsskifte

St. Torvegade 12
3700 Rønne

Tlf. 5695 0595
www.ronnerevision.dk

2927 4477 • 5695 5050
V/ Leif Mogensen

Rønne · Tejn

ApS

VI TILBYDER ALT I VVS-ARBEJDE I RØNNE

Udskiftning af fjernvarme-units
Autoriseret VVS-installatør 

TLF. 5550 1694
WWW.INSTA-AS.DK 

Få mest muligt ud af fjernvarmen

Luk døren
til soveværelset og andre

kolde rum.
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RVV har deltaget i udarbejdelsen af den strategiske energiplan på Bornholm.

Visionen er, at Bornholm skal være et CO2-neutralt samfund baseret på bære-

dygtig og vedvarende energi i 2025. 

Sammen kan vi gøre Bornholm grønnere. Derfor vil vi gerne rådgive dig om 

hvad du kan gøre for at spare på energien i din bolig.

Du kan fx 

• skifte til energiruder

• isolere dine varmerør

• få ekstra isolering af gulv, vægge og tag

•  udskifte din fjernvarmeunit, radiatorer, termostater  

og andre dele af dit varmeanlæg.

Energieffektivisering 
af din bolig og dit forbrug

Vi kan rådgive dig om
mulighederne for energi - 

forbedringer i dit hus. 

RVV yder også kontant tilskud til 
udførelse af energiforbedringer. 



Vi vil gerne hjælpe vores andelshavere med udskiftning deres ældre fjern-

varme-unit til en ny og mere energibesparende. 

Derfor samarbejder vi med din VVS’er om at installere en fjernvarme-unit til 

næsten halv pris. En unit, der normalt koster ca. 30.000 kr. kan vi installere til 

ca. 18.500 kr.

Det kan vi, fordi vi ikke skal tjene penge, har købt units ind i større mængder 

og har lavet en standardaftale med VVS-installatørerne.

Fordele for alle

Udskiftning af gamle units indebærer fordele for såvel den enkelte forbruger 

som for RVV som helhed.  

Udskiftning af gamle units giver både en el- og en varmebesparelse, der redu-

cerer den enkelte forbrugers udgifter. 

For RVV betyder udskiftningen af fjernvarmeunits, at afkølingen hos den enkel-

te bliver bedre. Vi taber derfor ikke så megen varme i rørene i gaderne

Tilbuddet til forbrugerne indgår i RVV’s energispareindsats og er en del af mål-

sætningen om, at aktiviteter og ændringer skal være en fordel for såvel forbru-

ger som fjernvarmeselskab. 

Installér en fjernvarmeunit 
til lidt over halv pris

Kontakt RVV for at høre 
mere om udskiftning af 

fjernvarmeunit.
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Hos RVV har vi deltaget i arbejdet med at udvikle strategien for en CO2-neutral 

ø i 2025. Det er ambitionen, at Bornholm i 2025 er baseret på bæredygtig og 

vedvarende energi fra sol, vind og biomasse.

Grønt Bornholm

Hele Danmarks miljølaboratorium
•  Vandanalyser
•  Jordprøver
•  Materialeprøver
•  Luftemissionsmålinger
•  Støjundersøgelser
•  Indeklimaundersøgelser
•  Arbejdsmiljømålinger

www.eurofins.dk



Amaliegade 22 . 1256 København K . Tlf.: 3370 2000
danlaw@danlaw.dk . www.danlaw.dk . www.primerus.com

Vi ønsker et samfund
baseret på vedvarende
og bæredygtig energi.
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To af vore tre vandværker ligger i skoven. 

Det giver en helt særlig drikkevandskvalitet.

De tre vandværker er:

• Stampen Vandværk

• Robbedale Vandværk

• Gøngeherred Vandværk

All tre vandværker er renoverede, og lever op til 

de strengeste kvalitets- og hygiejnekrav.

Du kan smage det 
når du kommer hjem til Rønne
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Tag brusebad
i stedet for karbad. Husk at lukke for 

vandet, mens du sæber dig ind og 
vasker hår. Et karbad bruger op til 200 

liter vand, mens et brusebad bruger 
ca. 35 liter.

Hold øje
med vand, der løber.  En utæt cisterne 
kan lukke op til 1500 liter rent vand ud 
i kloakken i døgnet. Du kan installere 

en vandalarm, der gør dig opmærksom 
på skader, utætheder og dryppende 

haner. 

Fyld helt op
inden du starter vaske- og opvaske-
maskinen. Brug en balje i stedet for 

rindende vand, når du vasker op.

Afl æs vandmåleren
så du opdager, hvis der er en utæthed 

et sted

Spar på vandet

Murerforrretning Rønne ApS v/ Michael HjorthBevaringsværdige byggerier, f.eks. renovering af
Karnaphuset og Skt. Nicolai Kirke.
Fjernvarme og vand i Rønne. Kalkarbejde. Forsikringsarbejde. Sandemandsvej 8 · 3700 Rønne · 56 95 89 79 · Mobil 40 36 89 79 · www.jokbyg.dk

ALT I
MURERARBEJDE
Aut. kloakmester · Kloakarbejde · TV-inspektion af kloak · Alt i gravearbejde · Kloakrenovering uden stor opgravning · Kloakspuling
Strømpeforing · Punktrenovering · Kerneboring · Flisebelægninger · Betonarbejde · Kalkarbejde · Forsikringsarbejde

Din lokale murermester står klar når 
du mangler hjælp til murerarbejdet.
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BOFA – ikke bare affald
 BOFA modtager årligt ca. 100.000 tons bornholmsk affald. Langt det meste bliver genanvendt. En del 
 bliver brændt og vekslet til fjernvarme. En lille del bliver deponeret på BOFAs kontrollerede deponiplads. 
 BOFA arbejder hele tiden på at gøre Bornholm til et bedre sted at være - både for naturen og for bornholmerne. 
 På Bornholm er affald ikke bare affald, men en ressource der venter på at blive brugt.      

Bornholms affaldsbehandling
Almegårdsvej 8  ·  3700 Rønne  ·  Tlf.  56 95 55 00  ·  mail@bofa.dk  ·  www.bofa.dk

5695 3885

Vand · Varme · Sanitet · Fjernvarme 

Pillefyr · Oliefyrsservice · Solvarme

Varmepumper · Varmeautomatik

KONTAKT OSFor nærmere information

S.E. Madsen VVS
Aut. VVS-Installatør

A
p
S

Udskiftning af FjernvarmeUnit

www.semvvs.dk
email:kontor@mail.dk

www.beof.dk/mere

www.beof.dk/mere

MERE 
BORNHOLM

74
0

0

Kontaktinformation

Navn Titel Telefon E-mail Mobil

RVV a.m.b.a. 56 91 04 04 rvv@rvv.dk

Erik Steen Andersen Direktør 56 93 07 50 esa@rvv.dk 21 67 87 16

Mona Kirchler Økonomichef 56 93 07 57 mk@rvv.dk

Kim Farsøe Driftschef 56 93 07 61 kf@rvv.dk 20 41 48 11

Lone Hansen Teknisk designer 56 93 07 53 lh@rvv.dk

Connie Videslet Teknisk designer 56 93 07 55 cv@rvv.dk

Jane Mortensen Teknisk designer 56 93 07 56 jm@rvv.dk

Thomas Christensen Bygningskonstruktør 56 93 07 51 tc@rvv.dk

Gitte Juncker Kontorassistent 56 93 07 58 gj@rvv.dk

Rikke Munch Kontorassistent 56 93 07 59 rm@rvv.dk

Søren Schov Montør ss@rvv.dk 26 35 01 71

Frits Engell Jørgensen Montør fj@rvv.dk 26 35 01 73

Bjarne Anker Vandværksassistent bja@rvv.dk 30 54 22 22

Christian Petersen Specialarbejder cp@rvv.dk 26 35 01 74

Vagttelefon 21 61 75 20

RVV a.m.b.a | Sandemandsvej 1A | 3700 Rønne | Telefon: 56 91 04 04 | E-mail: rvv@rvv.dk 

Tak til vores samarbejdspartnere for jeres deltagelse i denne brochure.


