
 
19. marts 2015 

 
 

Velkommen til  
Skrot oliefyret! 



  
Program 
19.00 Velkomst 

19.10 ProjectZero og fokus på boligejerne 

19.20 Skift af olie og gasfyr - overvejelser ved konvertering  
 v/Energivejleder Charlie Lemtorp 

19.30 Varmeplanlægning i Sønderborg Kommune v/ Jan Fandrey 

19.40  Kaffe/the og sparring – mød din lokale VVS installatør 

20.10 Hvad er alternativet til olie og gas? v/ Energivejleder Charlie Lemtorp  

20.25  Hvordan er reglerne? v/ Sarah Maria Grønbech 

21.00 Afslutning  
 
 



6300 Gråsten; 359 

6310 Broager ; 
218 

6320 Egernsund; 78 

6400 Sønderborg ; 1021 

6430 Nordborg; 855 

6440 Augustenborg ; 462 

6470 Sydals ; 673 

Oliefyr fordelt på postnummer 



Alle de grønne 

prikker er 

oliefyrsprikker 



ProjectZero  
BrightGreenBusiness 

 
 

Er visionen om at skabe et CO2-neutralt  
Sønderborg-område inden 2029,  

baseret på vækst  
og mange nye grønne jobs 

 
ProjectZero er hele områdets vision og  

vi skal have alle med! 

 

 



ProjectZero har en plan for at komme i nul i 2029 
og reducere med 50 % CO2 inden 2020 

VEJEN MOD NULLET viser vejen 
– Intelligent grøn fjernvarme i byerne 

– Intelligente varmepumper i landdistrikterne 

– Energieffektivisering og –renovering af  
boliger, i industrien og i offentlige bygninger 

– Vindmøller på land og ved kysten 

– Solceller hos private, institutioner  
og virksomheder 

– Grøn Transport i by og land 

– Et intelligent energisystem 

– Bioøkonomi og bioenergi 

– Læring & kompetencer 

 

 



Fokus på boligejerne 
- ZERObolig 

ZERObolig 

sætter fokus på 

Sønderborg-

områdets 

35.000 boliger   



Områdets private 
boligejere har 

investeret 104 +mio. 
i energirenoveringer 

siden ZEROboligs 
start efteråret 2010 

 

1.200 boliger 
har allerede 
nu fået en 

energi-
vejledning 

 

I gennemsnit 
investeres der kr. 

155.000 kr. pr. 
husstand 

 

Mere end halvdelen 
af Sønderborg-

områdets 
håndværkere er 

uddannede 
energivejledere 

 

Status marts 2014 
 

Få et energitjek 
af din bolig med 
TJEK – UDFØR- 
SPAR 



Hjælp til 
boligejerne! 





Energivejledning i boligen 

Eksempel 
Et besøg af energivejleder har en varighed på en time og 
resulterer i en rapport. Rapporten indeholder forslag til 
energiforbedringer i prioriteret rækkefølge, som boligejeren 
modtager kort efter besøget pr. mail. 
 
 
Gennemgang af boligen indebærer: 
 

•  isolering af loft og evt. hulmur, krybekælder 
•  m.m. 
•  varmekilde og isolering af rør 
•  utætte døre og vinduer 

 

 

 

../Grafik/ZERObolig energirapport.pdf


Energiselskaberne i Danmark har fået til opgave at 
sørge for, at vi alle sammen sparer på energien og 
dermed nedbringer CO2-udslippet.  
 
Ved at købe boligejerens CO2-besparelse ved 
energirenovering, kan energiselskabet 
dokumentere, at have bidraget positivt til CO2-
udledningen 
  

De fleste 
energiselskaber vil 

gerne betale dig for 
at spare på 
strømmen!  

En villa fra 1960  med 
fjernvarme kan efter 

hulmursisolering spare 
7.874 kWh/år.  

 
Det giver et tilskud på 

1.970 kr.   

Undersøg 
mulighederne 

for energitilskud 
hos dit lokale 
energi-selskab 

eller håndværker 

Energitilskud 



 ProjectZero sender 
nyhedsbrev ud hver uge 

 
•  Nyhedsbrevet udsendes hver onsdag 

• Indeholder de gode historier fra Sønderborg-området 

• Fortæller om projektet og dets fremdrift 

• Mulighed for at følge med i omstillingen til CO2-neutralt  område 

 



 

 

 Alternativer til olie-og naturgasfyr  

 

 

 Charlies uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr  



Charlie Lemtorp 
 

• BedreBolig Rådgiver 
• Energivejleder i klimaskærm 
• Energivejleder i installationer 
• Bygningskonstruktør 
• Speciale i tilstandsrapport 
• Speciale i Energimærkning 
• Tømrer 

 

 

Bolig-   ejere 

Hånd- 

værker Rådgivere 



Det er her dine penge gemmer sig … 

Op til  20% 
Så meget kan du spare på dit 

elforbrug til lys, uden at det 

går ud over lyskvaliteten 

Husk at du kan få tilskud fra 

Staten! 

 

Op til 18% 
Hvis dit naturgasfyr er ved at nå 

pensionsalderen, kan du spare 

18% på at skifte til et nyt. Husk 

at du kan få tilskud fra Staten! 

 

Op til 40% 
Sig farvel til oliefyret og 

vælg naturgas i stedet. Det 

vil typisk skære mellem 20-

40% af varmeregningen 

Husk at du kan få tilskud fra 

Staten! 

 

 

20-30% ydervægge 

25-40% tag 

20-25% vinduer 

15-20% utætheder 

15% terrændæk/gulv 

Varmetab 



Husets varmekilder 

•  Solenergi 

•  Varmepumper 

•  Biobrændsel 

•  Fjernvarme 

•  Naturgas 

•  Oliefyr 

•  Hybridvarmepumpe 

 

 

 

FORBEDRINGER 

Nyt tag 

Isolering af loftsrum 

Jordvarmeanlæg 

Solceller 

Vinduer 

FAKTA 

• Opført 1884 

• Bebygget areal 267 m² 

 

Øget rådighedsbeløb 1 pr. år mellem 

 

12000 - 15.500 kr. 

 

Øget rådighedsbeløb 2 pr. år mellem 

9000 - 12.000 kr. 

 

 

 



  

Effektivitet 

Tilstedeværelse 

Erdwärme Luft 

Grundvand Jordlag Luft 

Energiinfo 
 

Spar på varmeudgifterne med en Varmepumpe  



 Jordlag 

 

 - 4°C ... 10°C 

 

 

Grundvand 

 

+7 ... +12°C 

  

 Luft 

 

-15 ... +30°C 

 

 Vigtigt: Dimensionering er Meget vigtig !! 

  

Varmekilde 

Energiinfo 

Spar på varmeudgifterne med en varmepumpe  



Hvad er en varmepumpe? 

• Luft/luft                            • Væske/vand                      • Luft/vand  

 



Biobrændselstyper 

  Kedler  

  

Træpiller  

  Brænde  

  Flis 

  Korn/                

Halm  



 

Ved valg af biobrændsel skal du overveje: 

  

• Brændselstype  

 

• Plads til kedel  

 

• Lagerplads til brændsel  

 

• Skorsten  

 

• Støj fra kedel  

‘ 

• Drift og vedligeholdelse  

 

 

Biobrændselstyper 



 

Forsyningsselskaberne opkøber energibesparelserne og det er 

ikke et krav, at man er kunde i forvejen. 

 

Typisk pris imellem 15 og 45 øre pr. sparet kWh  

Tjek tilbud – har installatøren en aftale med et forsyningsselskab 

eller kan du selv sælge besparelsen.  

Salg af kWh besparelsen  



Varmeplanlægning  
i Sønderborg Kommune 

v/ Jan Fandrey  



Varmeplanlægning 

’Skrot dit oliefyr’ - infoaften 
 

- Bakkensbro Skole den 12. marts 2015 

- Skovby Kro den 19. marts 2015 
 



Tilslutningspligt - Sydals 



Varmeforsyning - Sydals 



Tilslutningspligt i kollektiv forsynede områder: 

• Tilslutnings- og forblivelsespligt til kollektiv varmeforsyning (ikke aftagepligt) 

• Mulighed for alternative varmeløsninger, men ”betalingspligt” 

 

Andre kollektiv forsynede områder: 

• Mulighed for alternative varmeløsninger 

 

Generelt: 

• Forbud mod installation af olie- og naturgas i nye bygninger (1. januar 2013) 

• Forbud mod installation af oliefyr i eksisterende bygninger i områder med 
fjernvarme eller individuel naturgasforsyning som alternativ (2016) 

  

  

 (Finder ikke anvendelse ved almindelig vedligeholdelse, men alene i forbindelse med 
nyinstallation og omfattende reparationer, hvor fx kedlen udskiftes, således det kan sidestilles 
med nyinstallation af et oliefyr).  

        
       
       
       
           

Konklusion 



Dispensation ved nybyggeri (kommunen): 

Hvor alternativer til olie- og naturgasfyr er uegnede pga.: 

• Bygningens placering på grunden 

• Grundstørrelse 

• Nabohensyn 

• Lokale udbygningsplaner for fjernvarme 

• Bygningens påtænkte anvendelse 

 

 

 

 

 

 

        

       
         

 

 

 

                        Stand: Marts 2015 

Konklusion 



Kontakt 

- Har du spørgsmål til kommunens varmeplanlægning eller varmeforsyningen af din 
egen bolig, så kontakt venligst: 

 
Sønderborg Kommune 

 

Jan Daniel Fandrey 

Byplanlægger 

Telefon 88 72 54 43 

jdfa@sonderborg.dk 

www.sonderborgkommune.dk 

 

mailto:jdfa@sonderborg.dk
http://www.sonderborgkommune.dk/


Pause 
 



Hvad er alternativet til olie og gas? 



Jordvarme - princip 
 

 

 



Jordvarme 
 

 

 
• Fossil eller vedvarende energi?  

• Energikilden, du bruger 

derhjemme, har ikke kun 

indflydelse på din økonomi, men 

også på vores fælles klima. Med 

energieffektive løsninger kan du 

bidrage til beskyttelse af 

klimaet, da udledningen af den 

skadelige drivhusgas CO2 

reduceres væsentligt.   

• Et jordvarmeanlæg giver over 

tre gange så meget energi 

tilbage, som det forbruger.  

 

• Energitilskud: optil 8.030 kr. 

ved 0,25 øre pr. kWh 



Jordvarme - funktion 
 

 

 
Sådan virker jordvarme  
Helt praktisk udnytter det nedgravede anlæg varmen i din jord via rør, og 

omdanner varmen i jorden til opvarmning og varmt vand til din bolig.  

 

 

 

Hvor meget plads skal der til et 

jordvarmeanlæg?  
Op til 300-1200 m jordslange skal graves ned i jorden i en dybde af ca. 80 - 120 

cm, der skal en del plads til. Slangen er fyldt med frostvæske, der opvarmes af 

jordens varme, og længde varierer både efter, hvor meget energi, der skal 

trækkes ud og husets størrelse. Jordslangen ender i en varmepumpe, der 

omsætter jordvarmen til varme ved lav temperatur og varmt brugsvand ved høj 

temperatur.  



Jordvarme - funktion 
 

 

 
Jordvarme har mange fordele:  
 

• Meget lav varmeregning  

• Du mærker mindre til stigende energipriser  

• Minimalt vedligehold  

• Driftsikker teknologi og lang levetid  

• Fuldautomatisk  

• Du kan beholde dine radiatorer  

• Ingen udgift til skorstensfejer  

• Lavere elafgift  



Beregning af varmepumpe 
 

Varmesystem / behov  

Det er vigtigt at understrege, at det er:  

           HUSET  

som varmepumpen skal dimensioneres efter  

Den skal jo også kunne varme op i fremtiden.…  

 

2 måder at dimensionere huset efter:  

• forbrug – f.eks. 3000 ltr. olie  

• Husets varmetab (man kontrollere isolering m.m.)  

 

 



Jordslange 
 

 

 Mindst 90 cm mellem slangerne  

Dybde 90-100 cm.  

ca. længder (normal jord, muld)  

 

• 6 kW 300 m  

• 7 kW 350 m  

• 9 kW 400 m  

• 11 kW 600 m  

• 14 kW 900-1000m  

• 17 kW 1200 m  

 

Opdeles i kredse – hver kreds kan være  

mellem 2-400 mtr. (afhængig af fabrikat)  

Et sted man aldrig skal spare – bedre med for meget slange. (jordslangen 

er varmepumpens ”olietank”)  



Luft/vand varmepumpe - princip 
  

 



Luft/vand varmepumpe 
 

 

 
Godt alternativ  
Luft til vand-varmepumpen er et rigtig godt alternativ til et jordvarmeanlæg.  

Specielt hvis du ikke ønsker, eller har plads til, at få hele haven gravet op for 

at få lagt de mange meter slanger, der er en af grundelementerne i et 

jordvarmeanlæg.  

 

Funktion  
En luft til vand varmepumpe udnytter varmen i udeluften til at producere al 

varme og varmt vand i huset. Varmepumpen er delt i to – en udedel og en 

indedel.  

Udedelen består af en stor ventilator, der trækker luften forbi varmepumpen.  

Indedelen er et styringssystem, som ofte er bygget sammen med 

varmtvands- beholderen.  

Varmepumpen kører på el.  



Luft/vand varmepumpe 
 

 

 
 

Fordele  
• Betydelig lavere varmeomkostninger  

• Udnytter varmeenergien i udeluften – året rundt  

• Godt alternativ, hvis du ikke har mulighed for jordvarme  

• Anlægget leverer typisk over tre gange mere energi, end det 

bruger  

• Du kan spare op til halvdelen af dine varmeudgifter  

• Generelt høj driftsikkerhed  

• Energitilskud: optil 7.715 kr. ved 0,25 øre 

pr. kWh 



 



 

Hybridløsning varmepumpe/gas eller olie 
  
Kombination af varmepumpe og naturgas eller olie:  

 

• Luft til vand eller jordvarme  

 

varmepumpe som dækker 51-90% af varmebehovet resten dækkes af 

eksisterende varmekilde 

 

Årsnormfaktor mellem 2,5 og 4  

 

Løsning i naturgasområder med lille areal til jordslanger eller i tætbebyggede 

områder.  

 

Ulempe:  

Ny på markedet uden tilstrækkelige måledata  

 



Varmepumpeinstallation 
 

 

 

Husk at isolere alle rør og opnå en 

besparelse på ca. 55 kWh pr. m rør/år  



SÆT DIT FINGERAFTRYK PÅ KLIMAET! 

Bliv opdateret med nyheder fra 

ProjectZero  -  

www.projectzero.dk  

http://www.projectzero.dk/


Hvad er reglerne? 
v/ Jan Fandrey 



Olietanke (villaolietanke) 

 Er din olietank lovlig? 



Olietanke 
Har du en olietank, er du omfattet: 
Bekendtgørelse nr. 1321 om indretning, etablering og drift af olietanke, 

rørsystemer og pipelines. 

Du skal være obs. på følgende: 
 

• Anmeldelse af olietank / tankattest 

• Tankens placering 

• Etablering af tank/ regler 

• Jordforurening og OM 

• Sløjfningsterminer 

• Sløjfning af tanke under 6000 liter 
 

 

 

 

 



 
Anmeldelse af olietank / tankattest 

 
Du skal huske at anmelde til kommunen,  

- når du får en ny olietank 

- når du ikke længere anvender din olietank 

 

Dette kan gøres på et anmeldelsesskema, som du kan finde 

på vores hjemmeside, eller som du kan få udleveret på dette 

møde. (Skal ske 14 dage før etablering påbegyndes) 

 

HUSK: Altid at få udleveret en tankattest ved køb af ny tank,  

og indsend en kopi af den sammen med din anmeldelse. 



Tankens placering (overjordiske) 

 

 

- Over 50 m til nærmeste indvindingsboring til almen  

    vandforsyning. 

-   Over 25 meter til andre boringer og brønde (drikkevand) 

- Skal stå på et stabilt og jævnt underlag. 

- Afstand fra tank til væg etc. skal være min 5 cm. 

-   Eventuelle krav beskrevet i tankattesten. 

 



Etablering af ny tank/ regler 

 
Du skal være opmærksom på, at reglerne overholdes, og  

i forbindelse med udskiftning af gl. tank skal du sikre, at 

de nye regler fra 2000 er fulgt/følges.  

 

Rørføring mel. tank og fyr skal leve op til krav om typegod- 

kendelse og effektiv rustbeskyttelse. 

 

-  Rør mel. tank og fyr skal være enstrenget. ( Tidligere returrør skal være afbrudt) 

- Påmonteret overfyldningsalarm 

-   Nedgravede rør i plastbelagt kobberrør 

 

 



 
Jordforurening og OM 

 
I 2000 etablerede oliebranchen en forsikringsordning for hus- 

stande, der opvarmes med fyringsolie fra tanke under 6000 l. 

 

For at være dækket gælder følgende: 

- Mindst 50 % af arealet, som tanken opvarmer, skal være bolig. 

- Tanken har været eller kunne have været i brug umiddel- bart før 
konstateringen af forureningen. 

- Tanken er lovlig etableret. 

-   Olien er ikke hentet over grænsen. 

 



Sløjfningsterminer  for tanke under 6000 
liter Placering Indvendig 
korrosionsbehandling 

Sløjfningstermin 
(Antal år efter 
fabrikationsår) 

Overjordisk Ståltank Nej 30 år 

Ja 40 år 

Plasttank Nej (enkeltvægget) 25 år 

Nej (dobbeltvægget) 40 år 

Nedgravet Ståltank 
(glasfiberbelagt) 

Nej 40 år 

Ja 50 år 

Plasttanke Nej 45 år  
(Hvor tankalder ikke kan 
fastsættes, da skal den 
sløjfes senest 31.3.15) 



Sløjfning af tanke under 6000 liter 

 

Når man ikke længere anvender en olietank, SKAL den sløjfes. 

 

Dette gøres ved: 

 

- at rester af olie i tanken fjernes (tanken spules) 

- at tanken fjernes eller 

- påfyldningsstuds og udluftningsrør fjernes, og anlægget afblændes, så påfyldning 
ikke er mulig. 

 

HUSK 

At anmelde sløjfning af olietank til Kommunen. 

     

 

 



Jordvarme 

- Vertikale jordvarmeanlæg (Jordvarmeboringer) 

- Horisontale jordvarmeanlæg  
 

Jordvarmebek. nr. 1313 af 21. nov. 2013 

Ønsker man at etablere et jordvarmeanlæg, skal man ansøge om det hos Sønderborg 
Kommune, afd. Vand & Jord.  

 

Dette gøres via www.bygogmiljo.dk  vha. NemId 

 

Der er fire ugers behandlingstid. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bygogmiljo.dk/


Horisontale jordvarmeanlæg 

Afstandskrav: 

- Min. 50 m til alment eller ikke-alment vandforsyningsanlæg 
(drikkevandsboring) 

- Min. 5 m til andre vandindvindingsanlæg (f.eks. markvandingsboring) 

- Min. 0,6 meter til skel, med mindre der foreligger en skr. aftale. 

Det undersøges, om anlægget ligger indenfor §3 område eller i 
områdeklassificeret område. Ligesom det undersøges, om det er i konflikt 
med varmeforsyningsreglerne. 

 

Skal slanger under vej, skal der søges om gravetilladelse hos Veje & Trafik. 

 



Vertikale jordvarmeanlæg 

Tillades ikke: 

- i områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) 

- indenfor vandværkernes indvindingsoplande 

- i områder med begrænsede drikkevandsinteresser, hvis der er 
indvindingsboringer til indvinding af drikkevand indenfor 300 m. 

 

Udover at det kræver tilladelse, skal bek. om udførelse og sløjfning af 
boringer og brønde på land følges. 

 

 



Læs mere på 
www.projectzero.dk  

http://www.projectzero.dk/

