
 

 

 

 

 

A
lbertslund Forsyning 

Information omkring fjernvarme – det videre forløb efter 
kontraktindgåelse  

Du har under vores kampagneperiode underskrevet en kontrakt med Albertslund Forsyning 
mhp. overgang fra eksisterende opvarmningsform til fjernvarme.  

Albertslund Forsyning har indgået kontrakt med teknikentreprenøren Wicotec Kirkebjerg A/S, 
som starter på anlægsarbejdet forventeligt medio oktober 2022. Med det forbehold, at 
opstartsdatoen afhænger af den aktuelle verdenssituation og de medfølgende 
leveranceproblemer visse materialer plages af kan have en negativ indvirkning på 
opstartstidspunktet. 

Inden opstart af anlægsarbejdet modtager beboerne i Villabyen et informationsbrev i 
postkassen fra teknikentreprenøren, som varsler opstart af anlægsarbejdet. 

Anlægsarbejdet starter fra Gl. Landevejsstien, hvor hovedrøret afsættes langs Kvædehaven og 
ejendomme i det nordlige projektområde bliver koblet langsomt på.  

Du har sikkert stillet dig spørgsmålet ”hvad skal jeg som en ny kommende forbruger aktivt 
foretage mig før anlægsarbejdet?”. Nedenstående giver dig nogle af forklaringerne: 

• Ved indgåelse af TAO kontrakt kommer ENCO VVS & Sprinkler og besigtiger dit hus, 
herunder pladsforholdene, opmåling af rørforløb og om dit radiatorsystem (bl.a. 
radiatortermostatventiler) er kompatibel med en TAO-ordning. Ejendomme i det 
nordvestlige entrepriseområde er de første, som får besøg af ENCO. 
  

• Ønsker du ikke en TAO løsning vil procedurerne under de nedenstående punkter være 
de samme som hvis du har valgt TAO, dog vil du selv skulle kontakte en autoriseret VVS 
installatør og bede denne forestå de arbejder som Forsyningens TAO leverandør ENCO 
udfører. 
 

• Eksisterende naturgasfyrede huse: 14 dage før du får anlagt stikledning til dit hus, 
kommer teknikentreprenøren på besøg for at besigtige forholdene og varsler opstart.  
Efter du har fået anlagt stikledning, skal du afvente besked fra Albertslund Forsyning og 
derefter logge ind som naturgaskunde på https://evida.dk/frakobling/ med dit NemID 
og afmelde din gasaftale med EVIDA. Den nuværende reaktionstid på afmelding fra du 
logger ind og trykker på afmeld til din gasmåler fysisk bliver fjernet og stikledning 
afproppet på gadeplan kan tage op til 6 måneder. For god ordens skyld og for at pulje 
opgaven til EVIDA skal afmelding ske tidligst 14 dage før opstart af 
stikledningsarbejder.  Denne afmelding giver teknikentreprenøren en stor fleksibilitet 
ifm. etablering af fjernvarmestikledning til dit hus. Da eksisterende gasledninger kan 
krydses på lempeligere betingelser og i stort set samme tracé som eksisterende 
naturgasledninger i din matrikel. 
 

https://evida.dk/frakobling/
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• Eksisterende oliefyrede huse: teknikentreprenøren kommer ligeledes på besøg for 
besigtigelse og aftaler en føringsvej for stikledningen. Har du en nedgravet olietank, 
skal du selv sørge for at udfase dit tankanlæg iht. olietankbekendtgørelsen. Du kan 
læse mere omkring kravene på kommunens hjemmeside - https://albertslund.dk/by-
og-bolig/byggeri/jord-og-olietanke/olietanke. En udfasning af tankanlægget kan 
udføres efter etablering af fjernvarme til huset. Har du indgået TAO kontrakt med 
Albertslund Forsyning sørger ENCO for at afproppe din olietank, men tømning, sløjfning 
og myndighedsbehandling skal varetages af den legale ejer af huset.  
Har du derimod en overjordisk olietank og har indgået TAO kontrakt med Albertslund 
Forsyning sørger ENCO VVS & Sprinkler for udfasning af tankanlægget.  
 

• Eksisterende varmepumpe huse: har du indgået TAO kontrakt med Albertslund 
Forsyning sørger ENCO for at udfase dit varmepumpeanlæg herunder også udedelen 
(dog med undtagelse af evt. støbt fundament mv.), i tilfælde af, at der er tale om en 
luft til vand-varmepumpeanlæg. Rørledninger i jorden i en luft til vand-
varmepumpeanlæg bliver afproppet på terrænplan, men kompressor og øvrige 
teknikudstyr fjernes på Forsyningens regning.  
 

• Eksisterende solvarme huse: Ønsker du at udfase dit solfangeanlæg og du har tegnet 
en TAO kontrakt med Albertslund Forsyning sørger forsyningen for afpropning af 
eksisterende solfangeanlæg. Hvis du ønsker at bibeholde solvarmeanlægget og 
kombinere dette med fjernvarme, så bedes du kontakte os, så vi kan bese 
installationen og se om en løsning er mulig. 

 

Vi informerer løbende om projektet igennem vores nyhedsbrev. Du kan tilmelde dig 
nyhedsbrevet her: https://fjernvarme.albertslund.dk/fra-gas-til-fjernvarme/tilmeld-
nyhedsbrev-om-projektet  

 

Vi anbefaler, at du tilmelder dig vores sms-service, hvis du ønsker driftsinformationer for dit 
fjernvarmeområde løbende. Du kan tilmelde dig sms-service på vores hjemmeside under fanen 
”Driftstatus”. 

 

Læs mere og følg med på vores hjemmeside:  

https://fjernvarme.albertslund.dk/konvertering-til-fjernvarme 
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