
Energien i 
Uvelse-Lystrup 
Fire lokale borgere er gået sammen om at følge op på borgermødet for et par uger siden om de 
fremtidige muligheder for vores forsyning med energi og bidraget til den grønne omstilling 


Energi-gruppen: 


Torben Swensson, Kærstykket 23 -  Aksel Hauge Pedersen, Kildetoften 11 -   
Carl-Otto Rieks, Uvelse Have 30 - Frank Schmidt, Damtofteparken 8 

Borgermødet i UFC gjorde det klart at der hos vore små 400 husstande er stemning for at 
fastholde interessen for at finde løsninger på de store udfordringer vi som samfund står overfor  
uden at sætte vores privatøkonomi over styr. 


Det indebærer bl.a. at vi laver en lille ‘energi-gruppe’, som følger op på udviklingen og som I kan 
forholde jer til i det daglige. 


Folketinget, Hillerød Kommune og Forsyningen har store udfordringer, som med sikkerhed også 
dukker op hjemme hos os. Altså i den grad et samfundsprojekt, som vi skal prøve at følge med i. 


På et tidspunkt inden for det næste halve år må Hillerød Forsyning gøre regnestykket færdigt om 
fjernvarme for vores by og klarlægge mulighederne for at føre nettet ud til os. Herefter vil de 
udregne prisen for de enkelte matriklers tilslutning og så skal vi hjælpe med at finde ud af, 
hvormange der kan og vil være med til den investering. 


Hvis vi mener at fjernvarme er noget vi vil være med på, så skal Hillerød Kommune have sikkerhed 
for at tilstrækkeligt mange hos os giver bindende tilsagn. 


Hvis det skulle vise sig ikke at kunne betale sig at inddrage os i fjernvarmenettet, skal vi til at 
undersøge, hvilke andre energi-former, vi kan satse på. Spørgsmål, vi i energi-gruppen vil søge 
svaret på henover sommeren, men lad os endelig høre jeres meninger allerede nu til denne e-
mail-adresse: rieksco@gmail.com.


Som det ser ud i dag kan Hillerød Forsyning ikke tilbyde os andre energiformer end fjernvarme. 
Men formanden for Hillerød Forsyning Tue Tortzen forestiller sig at forsyningsselskabet kan få 
tilladelse til at tilbyde energikunder varmepumpe-løsninger, eksempelvis det de kalder ‘Klynge-
varmepumper’. Her kan f.eks. en boligforening, der ikke har udsigt til at få fjernvarme, bede 
forsyningen om at projektere og bygge en løsning. I så fald bliver det formentlig gennem en privat 
entreprenør. Men det er en lovgivning, der ikke er gennemført endnu, men på vej i ‘systemet’. 


Carl-Otto Rieks 


