
Grundejerforeningen Albertslund Vest, Afd. 3 
Uddrag af gæstetaler Christian Oxenvad foredrag om TAO generalforsamling 2017 Vest3 

 

  Side 1 af 3 

  
Albertslund, marts 2017.  

 
 
 
 
Udvidet uddrag af foredrag om TAO, tilbud om at lease fjernvarme tilslutningen. 
 
 
 
På Vest3 generalforsamlingen 2017 var Christian Oxenvad gæstetaler fra Albertslund Kommune 
med opdrag om at fortælle om TAO, som betyder tilslutningsanlægsoverdragelse. 
 
 
 
TAO  et tilbud om, at lease sit varmetilslutningsanlæg og samtidig få det løbende serviceret. 
 
Med afsæt i foredraget samt gennemgange af emnet under Brugergruppe-møder, følger herunder 
Formandens uddrag af essensen af TAO, set ud fra Vest3 medlemmernes interesser: 
 
 
 
 
Hvorfor blander Albertslund Kommune sig i fjernvarme-tilslutningen? 
Fra statslig side er der krav til de enkelte kommuner om at nedbringe energiforbruget.. En meget 
stor del af kommunens energiforbrug går til at opvarme folks boliger. Hvis kommunen hjælper med 
til at nedbringe folks energiforbrug, opfylder den samtidig lovkravet. 
 
Er TAO noget, som trækkes ned over hovederne på beboerne? 
TAO er et tilbud fra Albertslund Kommune, som er fuldstændig frivilligt. Man kan se bort fra det, 
eller man kan tilslutte sig det i forskellige niveauer. 
 
Hvem har brug for TAO og kan kommunen vide, hvem de er? 
Via varmeforsynings-regnskabet kan kommunen aflæse, hvem der har de største, relative forbrug i 
forhold til et gennemsnit. Folk må bruge al den energi, de har lyst til, og der kan være gode 
forklaringer på, hvorfor energiforbruget er højt. Der kan f.eks. være et opvarmet svømmebassin på 
grunden, eller man kan have et personligt behov for en høj varmekomfort. Men det kan også være, 
at forbruget er højt, fordi isoleringsgraden er lav eller måske fordi beboeren ikke har forstand på at 
indstille varmetilslutningsanlægget korrekt.  
De, som har et forhøjet energi-forbrug, og som i den faglige jargon kaldes "røde forbrugere", bliver 
kontaktet med et neutralt og korrekt sprogbrug og tilbuddet om, at kommunen ønsker at afklare og 
hjælpe med, eventuelt at nedbringe energiforbruget. Det kan være med råd til isolering og nu altså 
også med TAO. 
 
Koster det noget at få et TAO-besøg? 
I kommunens forsynings-afdeling er der flere personer, som har specialviden om varme-
tilslutnings-anlæg, og som derfor er kompetente til at udtale sig. Det koster kun henvendelsen at 
gøre brug af deres viden.  
 
Kan man gøre noget for selv at finde ud af, om man har behov for TAO? 
Hvis man synes, energi-regningen er for høj, kan man allerede tidligt gøre sig sine overvejelser.  
 



Grundejerforeningen Albertslund Vest, Afd. 3 
Uddrag af gæstetaler Christian Oxenvad foredrag om TAO generalforsamling 2017 Vest3 

 

  Side 2 af 3 

 
 
Hvis man har en afkølingsgrad på under 39,6 grader, afkøler man ikke optimalt. Afkølingsgraden er 
forskellen imellem varmegraden, når den kommer ind i huset og til varmegraden, når den forlader 
huset.  
 
Det er en gylden regel, som ikke alle kender, at man ikke regulerer varmen på den enkelte 
radiator, men at man i stedet regulerer alle radiatorer ens, f.eks. til tallet 3 på skalaen, og så i 
stedet regulerer varmen, hvor den kommer ind i huset, alt efter hvor koldt eller varmt, det er. 
Undtagelsen er, hvis man f.eks. undlader at anvende en del af boligen i vinterperioden, hvor 
dørene så holdes lukket og rummene afkølede. 
 
Når fyrings-sæsonen er overstået, bør man slukke for varmen og samtidig huske, også at slå en 
eventuel varmeveksler fra. 
 
Når det igen bliver fyrings-sæson, er det første man gør, at kontrollere, at der er varme i alle 
radiatorer. Man mærker på de rør, som fører frem til regulator-håndtaget, om der er varme. Er det 
ikke tilfældet, bliver der ikke en ordentlig varmefordeling i systemet, og varmeregningen øges.  
 
Er man selv en smule håndværker, kan man afmontere det spændebånd, som fastgør regulerings-
håndtaget. Inden håndtaget afmonteres, skal man se efter, hvordan indstillingen er, f.eks. ved at 
aflæse indstillingen 3 på skalaen. Dermed kan man finde frem til samme monterings-indstilling, når 
håndtaget skal på igen. Og det er nødvendigt af hensyn til konstruktionen. Når man afmonterer 
håndtaget, kommer en metaltap til syne. Denne tap sidder sandsynligvis fast og skal løsnes. Det 
skal gøres meget forsigtigt ved at trække i den med en tang - men endelig ikke mere end blot 1 - 2 
millimeter. Når tappen er løsnet, vil radiatoren begynde at varme, muligvis først efter at være 
blevet skubbet ind et par gange, og håndtaget monteres igen. 
 
Andre årsager til forhøjede varmeregninger kan være de traditionelle steder som utætte eller 
dårligt isolerede vinduer samt for lidt isolingstykkelse på loftet. 
 
Skal man vælge TAO, hvis man har haft et besøg fra kommunen? 
Kommunen må ikke tjene penge, og den kan heller ikke påtvinge nogen at købe noget. Derfor kan 
man frit vælge "sin egen VVS mand", hvis man foretrækker det. 
 
Kommunen er ved at få så store mængder af TAO tilslutninger, at der er krav om udbud. Det 
betyder, at fabrikkerne og håndværksvirksomheder giver meget gode priser på de attraktive 
mængder, de derved kan få lov at levere. Det giver meget fordelagtige vilkår til borgerne.  
 
Er man glad for sin egen VVS mand, kan man jo lade vedkommende se, hvad han er oppe imod, 
så han kan afgive sit bud ud fra det. Derefter kan man tage stilling til, hvem man foretrækker til at 
installere anlægget. Det er muligt, også at få TAO service på anlæg, som ikke er installeret via 
kommunen, men tal med forsyningsfolkene på forhånd for at få accept, hvis man ønsker TAO på 
en anlæg, som ens egen VVS mand har tilsluttet. 
 
Kan man få TAO  på et eksisterende anlæg? 
For at det kan betale sig at få et nyt anlæg, skal den eksisterende enhed være mindst 15 - 20 år 
gammel. Men kommunen kan godt tegne en aftale for nyere anlæg, uden at der kræves 
udskiftning. Derved holder kommunen øje med, at alt fungerer så optimalt, som muligt. En stor 
fordel, hvis man ikke selv har forstand på VVS. Samme service kan man naturligvis købe fra sin 
egen VVS mand. 
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Hvad koster TAO? 
Med et snarligt udbud er det mit gæt, at prisen på at lease et TAO anlæg er på vej til at falde. 
Prisen i 2016 har været kr. 1400 i investeringsbidrag per måned. Dette beløb dækker lejen af 
anlægget og installationen af et nyt anlæg, når det er blevet slidt. Leasingforholdet kan opsiges, 
men en løbende aftale overgår automatisk til en eventuel ny ejer af anlægget. Leasingprisen skal 
afvejes op imod at købe et nyt anlæg, som har en levetid på 20 - 30 år og en anskaffelsespris på 
20.-30.000. 
 
Der betales kr. 45 per MWh. Det er en fast pris, som friholder parcellerne fra den afkølingsgrad i 
systemet, som finder sted fra varmeværk til forbruger. Jo færre MWh man forbruger, desto lavere 
bliver varmeregningen. Der tages forbehold for korrektheden i angivelsen af priser samt for 
fremtidige reguleringer. 
 
 
 
Jeg har skrevet dette indlæg for at understøtte vores generalforsamling 2017 og fordi jeg synes, at 
ideen om TAO er et godt tilbud, der fortjener et udvidet kendskab. 
 
Jeg vil opfordre alle, som har interesse i TAO og spørgsmål til emnet, om at tage fat i 
forsyningsafdelingen i Albertslund Kommune. 
 
 
 
Og så er der blot at ønske jer alle held og lykke fremover - med eller uden TAO  :-) 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Grundejerforeningen Albertslund Vest, Afd. 3 

 
Niels Schjødt-Hansen 
Formand 
Medlem af Brugergruppen 
Formand@vest3.dk 
 


