
5	tilbud	fra	kommunen	til	energioptimering	
 
1.       TAO-ordningen – tilbud om at leje sit tilslutningsanlæg og lade Forsyningen klare 
resten. 
http://albertslund.lokalavisen.dk/nu-vil-varmevaerket-overtage-borgernes-
varmeanlaeg/Lokale-nyheder/20160603/artikler/706079805/1003 
  
Folder om TAO 
http://www.albertslundforsyning.dk/_upload/27042016113257_43284607_0000.pdf 
Aftalegrundlag om TAO 
http://www.albertslundforsyning.dk/_upload/14062016141624_1067504430_0000.pdf 
  
  
2.       Energitilskud til klimaskærm, VVS og meget mere. 
Albertslund giver Danmarks nok højeste energitilskud. Gang KWh-satsen med 1 kr. og find 
din bygningsdel: http://svk.teknologisk.dk/Pages_open/Default.aspx 
  
Søg tilskud inden du går i gang. Du må gerne ændre projektet efterfølgende, men 
Varmeværket har som simpelt krav denne rækkefølge: Evt. rådgivning, aftale, arbejdet 
udføres, fremsendelse af faktura, udbetaling. 
Se mere her: https://privatbesparelser.dk/albertslundforsyning 
  
  
3.       Gode råd til at optimere sin bolig. 
  
Prisbillig måde at energioptimere vinduerne på 
http://www.albertslundforsyning.dk/_upload/17022016110555_555897467_0000.jpg 
  
2- eller 3-lags ruder? 
http://www.albertslundforsyning.dk/_upload/17022016110035_555897467_0000.jpg 
  
Hjælp jeg fryser 
http://www.albertslundforsyning.dk/_upload/27012016083854_52638808_0000.pdf 
  
Hvorfor er det Varmeværket gerne vil have god afkøling? 
http://www.albertslundforsyning.dk/_upload/02032016072924_875871060_0000.png 
  
Undgå overtemperatur i din sydvendte bolig 
http://www.albertslundforsyning.dk/_upload/06042016132532_659773596_0000.png 
  
  



4.       Energirådgivning: 
Kontakt gerne Varmeværket og få gratis og uafhængig energirådgivning om klimaskærm 

(vinduer, isolering) indeklima og VVS/varme. Du kan ringe eller maile og vi kommer 
gerne forbi på et besøg. 

Ring 4364 8692 eller skriv på info@albforsyning.dk 
  
Vi er 4 medarbejdere, der foruden et hav af andre opgaver meget gerne hjælper borgere og 

virksomheder med at komme videre med deres energiprojekter, store som små. Vi 
er uddannede henholdsvis VVS’er, energiingeniør, arkitekt og 
energiplanlægger/jurist og har tilsammen 80-90 års erfaring med energirådgivning. 

  
  
5.       Få en plan for energioptimeringen af din ejerbolig med BedreBolig-ordningen: 
http://albertslund.dk/borger/miljoe-energi-og-forsyning/fjernvarme/bedrebolig-i-albertslund/ 
Det koster 1.000 kr. som din andel. 
  
Lavtemperaturfjernvarme i Albertslund. Når du skifter radiatorer eller foretager dig anden 
energirenovering, er det oplagt at tænke kommunens lavtemperaturstrategi ind i netop din 
bolig. Over en årrække sænker varmeværket fremløbstemperaturen fra i dag op til 90 grader 
til i stedet 60 grader i midten af 2020’erne. Når din VVS’er fx skifter en radiator skal den være 
forberedt for 55/35, dvs. lavtemperaturfremløb. En moderne 2- eller 3-lags konvektorradiator 
er ofte løsningen. 
  
Det kan også have betydning, når du får nyt vindue eller glasparti, hvor en 3-lags løsning kan 
sænke varmetabet så meget på en kold vinterdag at dine nuværende radiatorer måske er 
nok. 
Din VVS’er bør kende vores Tekniske Bestemmelser: 
http://www.albertslundforsyning.dk/_upload/05032014140806_953883750_0001.pdf  Se kap. 
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