
Kan vi få fjernvarme i Uvelse-Lystrup? 
 
Uvelse, tirsdag 26. April 2022 
 
Høje energipriser og nødvendige klimahensyn gør det nødvendigt at tænke nyt i de enkelte husstande - 
 
I Andelsboligforeningen Uvelse Have har bestyrelsen markeret ønsket om at finde et alternativ til den 
russiske naturgas vi brænder i vores 41 boliger for at holde varmen. 
 
Skal det være fjernvarme fra Hillerød Kommune, geotermiske boringer for varmt vand, eller en af flere 
mulige løsninger med varmepumper? 
 
Fjernvarme er af regeringen udpeget som den fortrukne løsning, hvis det i de enkelte kommuner kan lade 
sig gøre og om de store investeringer er til rådighed. Under alle omstændigheder er der vidtrækkende 
overvejelser i vente såvel i de enkelte husstande som hos de offentlige myndigheder og i erhvervslivet. 
 
Den diskussion har vi i Uvelse Have meldt os ind i. Foreningen har udpeget Carl-Otto Rieks og Ole 
Trobeck til at undersøge mulighederne og levere et beslutningsgrundlag for vores bestyrelse. 
 
Samtidig har Susanne Due Kristensen, byrådsmedlem, Uvelse Have 2, på Facebook opfordret til at 
indstifte en gruppe i Uvelse-Lystrup, som på vegne af lokalsamfundet kan undersøge alternative 
muligheder for individuelle energiløsninger her i byen. 
 
Vi går ud fra at lignende overvejelser findes hos de fleste af de ca. 1500 indbyggere i Uvelse og Lystrup. 
Derfor inviterer vi jer til sammen med os at måle behovet og interessen for i vores lokalsamfund at drøfte 
mulighederne for at investere i fremtiden med energi-rigtige løsninger. 
 
Det er ikke til at vide om ‘fjernvarme’ er en mulighed. Men som udgangspunkt foreslår vi at undersøge 
Hillerød Forsynings helt aktuelle planlægning af denne kollektive forsyningsform. Helt lavpraktisk bl.a. for at 
undgå forhastede husstandsløsninger med varmepumper og for at undersøge holdbarheden i den ret 
udbredte antagelse at ‘vores egen naturgas fra Thyra-feltet’ om nogle år alligevel kan erstatte Putins gas 
fra Sibirien. Med Susannes konstatering, så er det en tænkning som ikke er gangbar, idet Hillerød 
Kommunes ‘klimastrategi’ tilsiger at Hillerød Kommune som geografisk enhed, skal have en fossilfri el- og 
varmeforsyning i 2035. 
 
Hvis I og jeres naboer/foreningsmedlemmer er med på tanken så kunne vi forestille os en typisk Uvelse-
Lystrup løsning, nemlig at lave et lille lokalt initiativ, begyndende med et goddag-møde i f.eks. UFC, og 
samle en håndfuld medborgere i en fjernvarme-bande. Gennem den kan vi så skaffe os et overblik over om 
der er tilstrækkelig opbakning i lokalsamfundet til at gå videre og invitere til et opklaringsmøde med Hillerød 
Forsyning. 
 
Håber I er med på dette. Så send venligst jeres svar til en af os herunder. 
 
Venlig hilsen 
 
Carl-Otto Rieks: 
Uvelse Have 30 
e-mail: rieksco@gmail.com, mob: 24929413 
 
Susanne Due Kristensen: 
Uvelse Have 2 
e-mail: skr@hillerod.dk, mob: 20478826 
 
Ole Glargaard: 
Uvelse Have 28 
e-mail: 28@uvelsehave.dk, mob: 51308909 


