
Gaskonvertering og 
grøn fjernvarme
Herstedøster Landsby og Herstedøster Villaby



Dagsorden

• Kort om fjernvarmeprojektet

– Hvorfor nu?

– Hvorfor fjernvarme?

– Hvad er planen og processen for udrulning af fjernvarmen?

• Kampagnetilbud

– Hvornår bliver min tilmelding endelig og bindende?

– Hvad inkluderer prisen?

– Hvad er ikke inkluderet i prisen?

• Det praktiske

– Hvad koster det at have fjernvarme?

– Hvor meget fylder et fjernvarmeanlæg?

• Spørgsmål





Projektforslaget

Albertslund Forsyning ønsker at udvide fjernvarmenettet til de to 
områder: Herstedøster Landsby og Herstedøster Villaby

Hvorfor nu?

• Ny tilskudsordning, Fjernvarmepuljen, kan søges

• Tilskuddet fra fjernvarmepuljen bidrager til muligheden for en billigere 
tilslutningspris for den enkelte forbruger

• Naturgas og olie ønskes udfaset inden 2030

Hvad er kravet for godkendelse af projektet?

• Samfundsøkonomi

• Virksomhedsøkonomi

• Brugerøkonomi



Hvorfor fjernvarme?

• Fylder mindre

• Støjer mindre end f.eks. varmepumper

• Den samlede investeringspris er lavere

• Varmeprisen er lav og varmeprisen er stabil

• Det klimamæssigt en god løsning – reducerer 
co2 belastningen

• Der er lettere for kunden – ingen service og 
vedligehold



Processen bag fjernvarmeprojektet

Brugergruppemøde

(December)

Miljø- og Byudvalgsmøde

(Februar)

Økonomiudvalgsmøde

(Marts)

Kommunalbestyrelsesmøde

(Marts)
8 ugers høring

Endelig vedtagelse

(Juni)

Etape 1 gravearbejde 
påbegyndes



Kampagnepris med lejet 
tilslutningsanlæg

Kampagnepris
(antaget maks. 30.000 kr.)

Genopgravningsgebyr 
+10.000 kr. 

(antaget maks. tilslutningspris 
= ca. 40.000 kr.)

Fuldpris - jf. 
gældende tarifblad

(i snit 45-50.000 kr.)

Ved 
tilmelding 

primo 2022

Gravearbejdet 
starter i dit område

Der er gravet 
”forbi” din bolig

Gravearbejdet er stoppet 
i dit område



Endelig tilmelding

• For at blive fjernvarmekunde skal du underskrive en bindende 
”Aftale om fjernvarmelevering”. 

– Tilmeldingen åbnes op i det nye år (her vil det være kampagneprisen der 
er gældende).

• Udvidelsesplanen hviler 100 % på det frie valg for den enkelte 
husejer – du vil aldrig blive tvunget til at skifte til fjernvarme.

• Vi anbefaler at alle tager stilling til, hvorvidt muligheden for 
fjernvarme ønskes i fremtiden, uanset om man eventuelt har et 
nyere gasfyr.



Hvad inkluderer prisen

• Tilslutningsbidrag – 42,83 kr/m2

• Stikledningsbidrag – faktiske omkostninger

• Byggemodningsbidrag – Faktiske omkostninger

– En normal samlet omkostning for tilslutning er på 
45-50.000 kr.

Hvis TAO tilvælges er der ingen omkostning til 
udskiftning af gaskedel til fjernvarmeunit.

En normal samlet omkostning for nedtagning af 
gaskedel og opsætning af fjernvarmeunit er på 

40-50.000 kr.



Hvad er ikke inkluderet i prisen

• Hvis en løsning med TAO vælges, er der krav til nyere 
termostatventiler med forudindstilling på radiatorerne.

• Reparationer efter gaskedel som huller i tag, gulv og 
væg skal kunden selv forestå.

• Eventuel ombygning af centralvarmeanlæg, nye rør, 
som følge af blokerede og udslidte rør, nye radiatorer, 
gulvvarme og andre forbedringer

• Hvis kunden ønsker en ekstra lang stikledning, f.eks. 
fordi man hellere vil have placeret unitten på den anden 
side af huset, kan der være en ekstraomkostning til dette.



Fjernvarmetakst

TAO (TilslutningAnlægsOvertagelse)

Variabel servicetakst pr. MWh 52,66 kr.

Fast takst pr. år 1.673,31 kr.

Fjernvarmepris 2022

”Standardhus” 130 m2 med et forbrug 
på 18,3 MWh – pr. år

13.609,15 kr.

”Standardhus” 100 m2 og 14 MWh 
med et forbrug på pr. år

10.483,64 kr.



Fjernvarmeunit - TAO

Unit størrelse standard (sort): h80 x b53 x d37,5 cm

Unit størrelse i kabinet (Hvid):h80 x b54 x d43 cm

Kan indbygges i et 60cm skab, men ikke under et køkkenbord



Ofte stillede spørgsmål og 
bekymringer
• Hvornår går vi i gang?

– Etape 1 forventes påbegyndt 3. kvartal 2022

– Etape 2 forventes påbegyndt 3. kvartal 2023

• Hvordan frakobler jeg gassen?

– Gasfrakobling skal kunden selv søge tilskud til (tilskuddet dækker 
omkostningen og Forsyningen kan hjælpe med ansøgningen).

• Hvad hvis mit fyr går i stykker?

– Hvis dit nuværende fyr går i stykker, når du har underskrevet den 
endelige aftale, så tilbyder vi reparation og eventuel opsætning af et nyt 
fyr indtil fjernvarmen er installeret i din bolig uden ekstra 
omkostninger. 



Spørgsmål?



Genetablering af have/indkørsel

Nedgravning af stikledning fra fjernvarmeledningen ude i vejen, og 
den korteste vej gennem din have eller indkørsel

• Hvis gravearbejdet foregår i græsplænen, sår vi græsfrø bagefter

• Graver vi hvor der er flisebelægning, lægger vi fliserne pænt tilbage

• Graver vi i asfalt etablere vi asfalten igen

• Det kan dog være nødvendigt at grave visse planter, buske eller 
træer op under arbejdet, og da må du selv sørge for opgravning, 
flytning, vanding og genbeplantning. 



Sådan foregår installationen i huset

• Vi afmonterer eksisterende installation (fyr, varmtvandsbeholder 
og eventuel overjordisk olietank).

• Vi fører fjernvarmerørene frem til ”bryggers”, sætter 
fjernvarmeunitten op og slutter den til dine eksisterende 
centralvarme- og varmtvandsrør.

• Centralvarmeinstallationen tilsluttes Fjernvarmeunitten

• Vi gør vores bedste for, at arbejdet efterlader så få synlige spor som 
muligt. Men vi kan ikke love, at det ikke kan ses, at vi har været der. 
Der kan f.eks. være huller i væggen der skal spartles og males.  



Forhåndstilkendegivelser



Forhåndstilkendegivelser (22-11-21)

75%

25%

Interesse for fjernvarme - Landsbyen

Ja tak Nej tak

74%

26%

Interesse for fjernvarme - Villabyen

Ja tak Nej tak

Svarprocent: 66,7 % Svarprocent: 63,8 %


