
Hvordan får vi mere 
information?

SolcellerHorisontalt

Jordvarme

VertikaltLuft-luft

Varmepumpe

Luft-vand

Hvilke alternativer  Hvilke alternativer  
findes?findes?

Ligger boligen i et fjernvarmeområde?
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Hvordan kommer vi 
videre?

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. 

Tag en god dialog med evt. 
naboer om placeringen for 
at undgå unødige naboge-
ner. 

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. Tal med din 
nabo.

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

Man skal selv eje det  
nødvendige arealet. 
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Grøn puls Hvordan kan Roskilde Kommune hjælpe?
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Roskilde Kommune, Fors A/S, Erhvervsforum Roskilde og  
Boligselskab Sjælland har i samarbejdet Grøn Puls fokus på 
at fremme grøn udvikling - bl.a. gennem energirenovering af 
private boliger. 

Grøn Puls giver råd og vejledning til private boligejere om, 
hvordan man kan energioptimere sin bolig, fx med nye  
vinduer, isolering og/ eller udskiftning af sin varmekilde. 

Du kan via Grøn Puls fx:
• Finde eksempler på private boligejeres forskellige  

erfaringer med energiforbedringer. 

• Få inspiration til, hvor du kan søge mere viden og  
rådgivning.  
 

• Bestille et energitjek af din egen bolig.

Læs mere på: 
https://www.gronpuls.dk/ 

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 til grønnere løsninger. 
 
Vi har som kommune ikke mulighed for at rådgive til 
specifikke løsninger. Vi opfordrer til, at man kontakte en 
rådgiver, som kan hjælpe med at finde den bedste løsning til 
netop dig. 

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


