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Nogle hovedelementer i udspillet

Naturgas skal udfases

Klar besked i 2022 til husholdninger om alternativer til olie- og 
gasfyr

Turbo på udrulning af fjernvarme, der senest skal være 
afsluttet i 2028

100 pct. grøn gas i husholdninger, virksomheder mv. i 2030 

Midlertidig øget gasproduktion i Nordsøen



Naturgassen skal udfases
Omtrent 400.000 danske hjem opvarmes i dag med naturgas

Husholdningerne skal over på grøn fjernvarme, hvor det er den 
bedste løsning, 30% - 50%

Det skal ske løbende og senest i 2028

Andre steder vil de enkelte husstande skulle overveje andre 
veje til grøn forsyning:

Varmepumper til ca. 20% inden 2030, flere på sigt

Der vil stadig være gasfyr tilbage i 2030:

I dag er 25% af gassen grøn

I 2030 skal 100% af gassen være grøn.



Klar besked til husejerne
Kommunerne skal i 2022 udarbejde planer for grøn varme i de 
områder, der i dag er gasforsynede

Alle husejere med gas- eller oliefyr skal i 2022 modtage et brev

Brevet skal oplyse:

Om der kommer fjernvarme og hvornår

Hvordan man bliver tilkoblet til fjernvarme, og hvornår man 
skal beslutte sig

Mulighed for rådgivning om en midlertidig løsning, hvis 
fjernvarmen ikke kan udrulles hurtigt

Hvis der ikke er planer om fjernvarme, skal brevet vise 
andre grønne muligheder, fx en varmepumpe

Information om støttemuligheder og yderligere rådgivning.



Samarbejde med Kommunen

Hillerød Forsyning vil samarbejde med Hillerød 
Kommune om at gennemføre de nødvendige 
analyser for at kunne udpege områder/bysamfund til 
fjernvarme

Hillerød Kommune afslutter snart en ”screening” af 
alle bysamfund

De har identificeret ca. 15 områder, hvor fjernvarme 
skal undersøges nærmere, herunder Uvelse



Hillerød Forsyning Holding A/S
Tre forskellige overordnede forretningsområder

Ressourceområdet

Vandområdet

Energiområdet

Energiområdet består af selskaberne:

Hillerød Kraftvarme Aps

Hillerød Varme A/S

Hillerød Fjernkøl A/S



Hvor er vi og hvor vil vi hen

Kerneforretningen (Energiområdet);

Varme- og elproduktion

Varmeleverance

Køle- og dampleverancer til industri og hospital er under 
opbygning

Vind og sol er under opbygning



Fjernvarmens historie i Hillerød
1962 – ca. 1985 Etablering og udbygning af fjernvarme baseret på svær olie

Medio 1980erne Omstilling fra 100 % olie til 100 % naturgas

1991 HKV idriftsættes til dækning af 90 % af varmebehovet i Hillerød 

Kort efter 1996 Etablering af gas-fjernvarme i Skævinge, Gørløse og Meløse/St. Lyngby

2005 4,5 MW træpillekedel idriftsættes

2008 3000 m2 solfangere etableres og årene efter yderligere 2000 m2

2011 Ca. 8,5 MW fliskedel idriftsættes

2012 og 2013 Fjernvarmen i Skævinge, Gørløse og Meløse/St. Lyngby overtages

2015 Varmenettene i Skævinge Gørløse Meløse og Hillerød forbindes

2016 BKV idriftsættes



Overblik tekniske anlæg
Hillerød

Det store gasfyrede kraftvarmeværk fra 1990’erne lukker med 
udgangen af 2022

Et flisfyret kraftvarmeværk fra 2017 bliver største 
grundlastenhed

Suppleres af flis- og træpillede fyrede kedler

Gasfyrede kedler i de enkelte bykvarterer leverer spidslast 

Skævinge, St. Lyngby, Meløse og Gørløse

Gasmotorer og gaskedler

Fjernvarmenet sammenkoblet med Hillerød i 2015



Eksisterende forsyningsnet



Fremtidige udfordringer

CO2-neutral varmeproduktion fra 2025

Flere fjernvarmekunder gennem konvertering og fra nybyggeri

Ca. 10.000 nye borgere frem mod 2025  varmesalget stiger med ca. 15%



Uvelse – Opvarmningsform 1/2
Anden opvarmning
Elvarme
Varmepumpe
Naturgas
Fast brændsel
Olie

Varmepumper



Uvelse – Opvarmningsform 2/2

Uvelse
Brændselstype Antal Procent

Fjernvarme 0 0%

Flydende brændsel 0

350 100%

Naturgas 309

Fast brændsel 0

Elvarme 36

Ukendt 0

Halm 0

Varmepumpe 5

Anden opvarmning 0

Total 350 -



Uvelse – Tracé for byen



Alternativer i fremtiden

1. Fortsat gasfyr (og elvarme)

2. Individuelle varmepumper

3. Klynge-varmepumper

4. Fjernvarme



Videre proces
1. Hillerød Forsyning vil i det kommende halve år for Uvelse (og 

alle andre bysamfund i kommunen) undersøge
alternativerne – samfundsøkonomisk, samt for Hillerød 
Forsyning og brugerne

2. Hvis fjernvarmeforsyning er det samfundsøkonomisk bedste 
alternativ (en betingelse for at Kommunen kan godkende et 
projektforslag), vil vi beregne den tilslutningspris, som kan 
tilbydes til borgerne i Uvelse.

3. Hvis tilstrækkeligt mange borgere på det grundlag giver 
bindende tilsagn om at ville acceptere fjernvarmeforsyning, 
vil vi udarbejde et projektforslag.

4. Efter kommunens godkendelse af projektforslaget, vil 
gennemførelse kunne igangsættes.



Fri debat

En fjernvarmeledning til byen er dyr

Den vil derfor kræve mange forhåndstilsagn for at kunne 
blive realiseret

Er der interesse for, at vi undersøger interessen allerede nu?

Hvordan gør vi i givet fald det?

liste med navne, adresser og e-mail-adresser?


