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SolcellerHorisontaltVertikalt

Hvordan får vi mere 
information?

Jordvarme

Hvordan kommer vi 
videre?

Varmepumpe

Luft-vand Luft-luft

Ligger foreningen i et fjernvarmeområde?

Hvilke alternativer  Hvilke alternativer  
findes?findes?

Man skal selv eje det  
nødvendige areal. 

Alt efter mulig kapacitet 
fungerer solceller godt som 
supplement til en anden 
primær varmekilde.

Undersøg evt. regulering i 
lokalplaner/ kommuneplan 
mv. i forhold til placering 
og udseende. 

Hav en god dialog med na-
boer om placeringen for at 
undgå unødige nabogener. 

Krav til placering: 
- min. 1 m. dybde 
- min. 50 m. til nærmeste 
drikkevandsboring
- min. 5 m. fra andre vand-
forsyningsanlæg.  

Beregn ca. to gange det op-
varmede areal til anlægget. 

Husk at undersøge om det 
kræver en miljøgodkendel-
se, via www.roskilde.dk -> 
selvbetjening -> borger -> bolig 
og byggeri -> energi og miljø -> 
jordvarmeanlæg  

Ansøgningen skal ske via Byg 
og Miljø, på:
https://www.bygogmiljoe.dk/.

Krav til placering: 
- min. 50 m. til nærmeste  
drikkevandsboring.
- min. 20 m. mellem  
diverse boringer. 

Anlægget skal kunne graves 
ned i 30-140 m. dybde.

Det kræver en miljøgodken-
delse og en VVM-screening. 
Ansøgningerne skal ske via 
Byg og Miljø, på: 
https://www.bygogmiljoe.dk/.

Der skal være plads til 
etablering af en uden-
dørs pumpe. Ved place-
ring bør evt. nabogener 
overvejes, ift. støj og 
æstetik. 

Varmepumper kan enten 
købes eller leases. 
• Køb: Installation og 

vedligehold er købers 
eget ansvar. Der beta-
les kun ifm. købet. 

• Leasing: Installati-
on og vedligehold 
varetages af udbyder. 
Betalingen sker via 
abonnement. 

Dette kræver et vandbåret 
system i boligen, fx med 
radiator eller gulvvarme. 

 
Der skal være plads til 
etablering af en udendørs 
pumpe. Ved placering bør 
evt. nabogener overvejes, 
ift. støj og æstetik. 

Varmepumper kan enten 
købes eller leases. 
• Køb: Installation og 

vedligehold er købers 
eget ansvar. Der beta-
les kun ifm. købet. 

• Leasing: Installation og 
vedligehold varetages 
af udbyder. Betalingen 
sker via abonnement. 

Kontakt Fors A/S for 
mulighed for tilkobling 
på: https://www.fors.dk/
blanket-tilslutning-fjern-
varme/ 

Muligheden undersøges 
aktuelt i Viby Sj., Jyllinge 
Midt, Veddelev og evt. i 
Gadstrup. Både Roskilde 
Kommune og Fors A/S vil 
informere, når der er en 
konklusion. 
Hold dig løbende opdateret 
på www.roskilde.dk og 
www.fors.dk

Læs mere på www.roskilde.dk -> selvbetjening -> borger -> bolig og byggeri -> energi og miljø

Man skal selv eje det  
nødvendige areal. 
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Hvordan kommer vi videre, og hvad skal vi være opmærksomme på?

Ejer-, grundejer- og boligforeningens rolle? Hvad skal vi som forening overveje?

I den grønne omstilling er der meget på spil, og det kan derfor 
være en stor hjælp for den enkelte, hvis ejer- og bolig- 
foreningen er med til at facilitere dialogen og processen  
omkring en ny grøn fælles varmeløsning. 
Det kan i den forbindelse være nyttigt at invitere til et ind- 
ledende fællesmøde, hvor en ekstern rådgiver hjælper med at 
skabe klarhed over, hvilke muligheder der er for en grøn fælles 
løsning - eller individuel, hvis andet ikke er muligt. 

I et boligområde, hvor husene ligger tæt, er det særligt vigtigt, 
at der er en løbende og god dialog om valg af nye løsninger og 
risikoen for evt. nabogener. Flere løsninger vil påvirke de  
omkringliggende huse, og det er derfor vigtigt, at  
foreningen tager fælles stilling til fx placering og æstetisk 
udtryk i planlægningen af den nye varmekilde.

• Fælles løsning  
En fælles grøn løsning på ejer- / boligforeningens fællesareal, 
vil kunne minimere støjgener ved de enkelte huse og give en 
fælles driftsfordel. 

• Fællesmøde 
Ejer- / boligforeningen kan med fordel facilitere et ind- 
ledende fællesmøde, for at sikre en god dialog fra starten.  
Invitér gerne en energirådgiver, som kan belyse forskellige 
muligheder for omstilling til en fælles grøn varmekilde.

• Fælles principper 
Nogle generelle og fælles principper for placeringen af et nye 
anlæg vil kunne afhjælpe en del potentielle konflikter. Hav fx 
særligt fokus på placeringen af individuelle varmepumper ift.
risikoen for nabogener som støj og æstetisk udtryk.

• Regler og rammer 
Det er vigtigt at orientere sig i fx kommuneplan og lokalplan 
ang. gældende regler om bl.a. placering og støjgrænser, samt 
regler ifm. BBR. 

• Varmelaug 
Foreningen kan med fordel nedsætte et varmelaug, som fx 
sikrer fælles serviceaftale, forsikring, drift og løbende dialog.  

• Er et projektforslag nødvendigt 
Ved samlede projekter på 0,25 MW og derover, skal der 
indsendes et projektforslag til myndighedsgodkendelse hos 
Roskilde Kommune, via klima@roskilde.dk. 

Dagmarvej Varmelaug, Bromarken i Jyllinge
Det samlede område forsynes af jordvarme via 6 vertikale 
boringer, der er etableret ifm. udviklingen af området. Hvert 
hus er tilkoblet det fælles system, der driftes af et nedsat var-
melaug. Bestyrelsen er valgt på generalforsamling og står for 
serviceaftale, forsikring og drift af det fælles anlæg.  

Læs mere om løsningen på: https://termonet.dk/projekter/bro-
marken-i-jyllinge-etape-d/ 

Bofællesskabet Svalin, Trekroner
De 24 boenheder forsynes af et fælles varmeanlæg, der knytter 
sig til fælleshuset. 

Anlægget driftes og serviceres via fælles aftaler, som to forskel-
lige beboergrupper (bl.a. viceværtsgruppen) står for. 
Organiseringen har givet store driftsfordele, samt en udtalt 
fælles bevidsthed om at nedsætte det individuelle forbrug, 
hvilket giver en væsentlig fælles besparelse. 

2 eks på foreninger med fælles varmekilde

Vi står som kommune altid til rådighed med  
vejledning i forhold til hvilke regler, rammer og  
perspektiver der er i de enkelte områder, fx i forbindelse med 
muligheden for omlægning af varmekilder. 
 
Vi har som kommune ikke mulighed for at rådgive til specifikke 
løsninger. Vi opfordrer til, at man kontakter en  
rådgiver, som kan hjælpe med at finde den bedste løsning til ne-
top jeres forening. 

Hvordan kan Roskilde Kommune hjælpe?
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