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Baggrund 
Forslag til nye almindelige og tekniske bestemmelser er udarbejdet af Albertslund 
Varmeværk i samarbejde med medlemmer fra Brugergruppen i en Ad-hoc 
arbejdsgruppe.  
  

Baggrunden for udarbejdelse af nye bestemmelser til afløsning af de nuværende 
bestemmelser fra 1999 er primært at skabe grundlaget for en bedre drift af fjernvarmen i 
forsyningsområdet. Dette understøtter værkets aktiviteter for realisering af planen for 
fremtidens fjernvarme vedtaget i 2011. 

De nye Forskrifter understøtter en helhedsorienteret bæredygtige udvikling i Albertslund 
på energiområdet.  

Der arbejdes på at udarbejde en forkortet og lettere tilgængelig vejledning med særlig 
fokus på borgere/brugere og VVS-installatører. Endvidere vil der blive arrangeret møder 
med VVS-installatører og evt.  med borgerne for at informere om de nye bestemmelser 
og hvordan de nye bestemmelser bedst kan efterleves i praksis.  
  
  

De væsentligste ændringer i forhold til de nuværende bestemmelser er: 

1.     Bedre drift af brugerinstallationer er sikret ved at stille skærpede krav til bl.a. 
VVS-installatørerne og leverandørerne af udstyr til brugerinstallationer.   

2.    Skærpede krav til forbedret afkøling af fjernvarmevandet 
4.     Direkte fjernvarme er introduceret i bestemmelserne med krav til 

lækageovervågning 
5.     Lavtemperaturfjernvarme er introduceret i bestemmelserne til udrulning i 

forbindelse med den forestående renovering af boligområderne  
6.     Ejerforhold og ansvar for vedligeholdelse og renovering af interne 

fordelingsledninger er introduceret. 
7.     Finansieringsbidrag er introduceret med det formål at understøtte investeringer i 

bedre drift fremover. 
8.     Betalingsprocedure er beskrevet 

  
 
Lovgrundlag 
         LBK nr. 1184 af 14/12/2011 (Varmeforsyningsloven),  

offentliggørelsesdato: 16-12-2011, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 
         Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 

nummer 677 af 10. juni 2010 
         BEK nr 810 af 28/06/2010 - Bekendtgørelse om offentliggørelse af 

bygningsreglement 2010 (BR10), herunder 

         DS 469 Varme- og køleanlæg i bygninger, 2013 
  
  
  
 
Miljøkonsekvenser 
Vedtagelsen af de nye bestemmelser forventes at bidrage til en positiv effekt på driften 
af fjernvarmen. De nye krav til de enkelte aktører (VVS-installatører, leverandører, 
brugere m.v.) vil medføre, at Albertslund Varmeværk på længere sigt vil kunne sænke 
fremløbstemperaturen og modtage fjernvarmevand fra brugerne, med en bedre afkøling, 
hvilket igen vil bidrage til et mindre ledningstab. 
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Side 2 af 2 

  
  
  
  
 
Bilag  
1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering doc      (57559/13)       
2 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering.doc      (57420/13)      
3 Varmemåler diagram.pdf      (57422/13)      

   
Indstilling 
Miljø- og teknikforvaltningen indstiller  

1. at Almindelige Bestemmelser for Albertslund Varmeværk godkendes 
2. at Tekniske Bestemmelser for Albertslund Varmeværk godkendes 

  
  
 

 
 
 


