1. Hvor lang tid fra start til slut for hele Kollekolleparken? Bebyggelsen ligger i fase 1 i
Værløse Kommunes varmeplan, hvilket betyder, at tilslutning vil blive tilbudt i perioden
2023 – 26, såfremt min. 50 % af boligerne er interesserede. Anlægsperioden for
bebyggelsen kan skønnes til [her mangler jeg data for antal installationer]
2. Hvor lang tid fra start til slut for den enkelte husstand? Fra påbegyndelsen af anlæg af stik
til færdigretablering går der typisk 14 dage (dette inkluderer tid til nedtagning af gasfyr og
installation af unit).
3. Hvad er den normale procedure A-Z? Set fra kundens side er der følgende:
1. Kunden underskriver en tilslutningserkllæring
2. Kunden modtager besked om tidspunkt for arbejdets udførelse
3. Der graves
4. Rør fremføres til afspærringsventiler inden for mur
5. Det opgravede retableres
6. Kunden får fjernet gasfyr og etableret fjernvarmeunit ved egen VVS’s (se dog 14)
4. Står vestforbrændingen for hele entreprisen eller er der underentreprenører involveret og i
så fald er det vestforbrændingen der har ansvaret for disse? Hvis man vælger
abonnementsordning jf pkt. 14 står Vestforbrænding for hele processen. Vælger man ikke
abonnementsordning står man typisk selv (aftale med VVS’er) for nedtagning af gasfyr og
indkøb og installation af unit.
5. Er det muligt at stå for dele af arbejdet selv? Fx gravearbejdet fra vej til bryggers? Som
udgangspunkt ikke
6. Kan stikledninger fra vej til bryggers (hvor eksisterende installationer er placeret) skydes
under jorden eller skal der ske en opgravning? og i så fald, at der skal graves, hvor bred en
rende skal opgraves? Fjernvarmeledningerne graves ind og bredden på renden forventes
at være 50-100 cm.
7. Hvordan føres de nye varmerør ind i huset? Sker det igennem fundamentet eller kan rør
føres over loft og ned? Hvis der er kælder bores og føres fjervarmeledningerne direkte ind
gennem kældervæggen. Hvis bryggers er i stueplan føres fjernvarmeledningerne op ad
ydervæg og ind. Det er endnu ikke besluttet om der i begge tilfælde vil komme et skab op
ad ydervæg med afspærringsventiler og måler.
8. Skal brygges gulv rives op? og vil genetablering være indeholdt i entreprisen eller skal den
enkelte husstand selv stå for dette? Nej gulvet skal ikke rives op.
9. Etableres hovedledninger og stikledninger i en sådan dimension, at det vil være muligt kun
at installere en veksler i den enkelte husstand eller skal der også installeres en
varmtvandsbeholder? Har I nogle eksempler på dimensioner for løsningerne? I øjeblikket
dimensioneres vores ledninger ud fra varmtvandsbeholder hos de fleste kunder. Det er ikke
besluttet om vi kan dimensionere efter brugsvandsveksler.
10. Hvad er levetiden på veksler-unit? Minimum 25 år.
11. Er det et problem, at der laves en ny tilslutning med nye rør ift. korrosion i det eksisterende
varmesystem? Nej
12. Kan fjernvarmen levere de nødvendige temperaturset Ja, vores fremløbstemperatur er i
dag mange steder 90-100 grader. Vi kigger dog på muligheden for at sænke denne, men vil
som udgangspunkt mange steder ikke kunne gå under 70 grader, hvis bygningernes
varmesystem/temperatursæt er bygget efter dette.
13. Hvad er ca. prisen for omlægning til fjernvarme? Og er den afhængig af eksisterende
varmekilde? Og indbefatter prisen demontering af eksisterende varmekilde?
Kampagneprisen for etablering af stik forventes at blive 15.000 kr. (for max 20 meter). Hertil
skal man selv betale for nedtagning af gasfyr samt køb og installation af fjernvarmeunit.
Afhængig af valg af unit beløber dette sig til ca.
14. Vil betalingen bestå af en engangsbetaling eller tilbydes der også en abonnementsordning,
hvor der betales lidt ekstra hver måned i stedet for en engangsbetaling? Der forventes at
kunne tilbydes en abonnementsordning, der indebærer:

1. at Vestforbrænding nedtager gasfyr og installerer fjernvarmeunit
2. at Vestforbrænding ejer og vedligeholder unitten
3. at kunden betaler ca. 4.000 kr/år
15. Er det muligt at få tilskud til omlægning til fjernvarme? Ikke nogen konkret ordning, men i
Regeringens udspil ”Danmark kan mere 2” lægges op til tilskudsordning
16. Er det muligt at låne til omlægning til fjernvarme? Såfremt der ikke er friværdi, der kan
belånes, lægger Regeringens udspil ”Danmark kan mere 2” op til at der skal ses på
løsninger.

