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Første skridt mod fjernvarme 
 

Vores forfader på de østafrikanske stepper havde 
ikke brug for ekstra opvarmning – men det har vi i 
Uvelse-Lystrup! 

 
Uvelse-Lystrup var blandt de første til at rejse det store spørgsmål om fremtidens varmeforsyning overfor 
Hillerød Forsyning. Nu har også Hammersholt og Nødebo haft besøg af planlæggerne for at afklare 
mulighederne. 
 
Derfor kan vi nu slå op på Forsyningens hjemmeside -  https://hillerodforsyning.dk/selvbetjening/varme/ny-
fjernvarmekunde/ - og finde det første af flere kommende spørgeskemaer, her om ‘Fjernvarmetilslutning’. 
Som det kan ses er det almindelige oplysninger om bopæl, nuværende varmesystem og husets størrelse. 
Hvis man udfylder skemaet og tilmelder sig giver man samtidig samtykke til at blive kontaktet telefonisk eller 
skriftligt om fjernvarme. Og at Hillerød Varme A/S må bruge dine personoplysninger. 
 
Skemaet tager ikke højde for de lidt særlige omstændigheder for boligforeninger. Normalt vil 
varmeforsyningen være en kollektiv beslutning og betales af foreningen. Forbrug og service er dog de 
enkelte medlemmers sag.  
 
Derfor vil det formentlig være mest formålstjenligt at lade boligforeningerne henvende sig til Forsyningen 
med de nødvendige oplysninger.  
 
I Nødebo har de også oprettet en interessegruppe - Nødebo Bæredygtigt, som lægger vægt på så vidt muligt 
at finde fælles løsninger. Så hvis det ikke kan blive til fjernvarme fra Hillerød, så arbejder man med 
alternative fælles løsninger, f.eks. baseret på lokale centraler, der kan drives af større varmepumper tilsluttet 
grundvands-cirkulation, såkaldt femtegenerations fjernvarme. Indtil videre er det ikke ‘standardvarer’ at 
indrette sådanne lokale centraler, men Hillerød Forsyning vedkender sig interessen og er indstillet på at 
skulle svare på spørgsmål om nye muligheder. Bl.a. skal det afklares om den kommunale Forsyning får lov til 
at projektere og bygge sådanne løsninger. 
 
I vores lokale Energi-gruppe har vi foreløbigt udvalgt disse spørgsmål at koncentrere os om overfor Hillerød 
Forsyning, som har inviteret Energi-gruppen til et møde om bl.a. disse emner: 
 
 For fjernvarme vil tilslutningsprisen være afgørende for beboernes tilslutning. Men også tidshorisonten 

har stor betydning, da et langtrukkent projekt kan betyde at man skal tage stilling til alternativ 
opvarmning. Alene det store gravearbejde vil tage tid. Kan man forestille sig at Hillerød Forsyning i 
ventetiden kan tilbyde erstatninger for vores private fyr? 

 
 En del boliger er indrettet med såkaldt enstrenget rørføring mellem fyr og radiatorer. Kan det betyde at 

der skal laves ny rørføring i huset til et tostrenget system, der giver bedre varme? Eller kan det evt. 
klares med at montere en cirkulationspumpe? 

 
Hvis vi her i Uvelse-Lystrup ikke får tilbudt fjernvarme kan og må Hillerød Forsyning så tilbyde alternativer 
som f.eks.:  
 
 Klyngevarmepumper til forsyning af en boligforening/bydel, eller 
 et mindre lokalt varmeværk baseret på jordvarme? 
 


