



Et lokalt fællesskab om varme og energi 

*** 

Hjemmesiden https://www.energifaellesskaber.dk/  
med eksempler på sådanne fællesskaber over hele landet. 

Det bliver formentlig jul inden vi her i Uvelse-Lystrup får en fornemmelse af, om vi kan blive koblet 
på fjernvarmen fra Hillerød. I november vil Hillerød Forsyning sende en varmeplan til godkendelse 
i byrådet, som Forvaltningen regner med bliver vedtaget. Ud af den plan vil vi borgere så kunne 
læse, om vores bolig, bebyggelse eller landsby er i planlæggernes tanker for at føre de store 
varmerør fra f.eks. Gørløse, eller direkte fra varmecentralen i Hillerød via Nr. Herlev, ind i vores by. 


Men det er ikke gjort med det. For inden for de første to uger af december vil Hillerød Forsyning 
sende os alle et spørgeskema, så vi kan tilkendegive, om vi selv måtte ønske at blive tilsluttet. 
Mindst 40% af indbyggerne skal svare ja, sammen med en afvejning af de investeringer og de 
gener i form af f.eks. gravearbejde og nye installationer, der følger med et så stort anlægsarbejde.


Energi-udvalget her i byen har haft besøg af Hillerød Forsynings seniorkonsulent Thorkild 
Kristensen og hans kollega Alexander Nielsen. Vi kunne supplere deres datagrundlag for vores 
område, så det nu står klarere for dem, hvordan Uvelse og Lystrup tager sig ud for os, der bor her. 
Det er ikke altid det samme, som de kan læse i de mange offentlige registre, de betjener sig af. 


Thorkild Kristensen er helt på det rene med, at mange borgere i disse tider føler sig presset til at 
finde egne løsninger på deres varmekilde. Men konsulenten opfordrer os til at klappe hesten med 
hensyn til at anskaffe sig varmepumper, solanlæg eller nye store elektriske installationer. “Prøv om 
I kan undgå sådanne beslutninger og investeringer, indtil vi har regnet færdig på de muligheder vi 
har med først og fremmest fjernvarme,” siger Thorkild Kristensen.


Den store energiomlægning stiller store krav til os som borgere og til den forvaltning og de 
virksomheder, der nu skal kastes ind i de store anlægs- og projekteringsarbejder. Derfor har 
Hillerød Kommune sat mange resurser af til planlægning og udrulning. I kommunens varme og 
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miljø afdeling er konsulenten Michelle Let ved at mobilisere sine afdelinger til at bistå med en 
direkte indsats overfor borgerne, når Varmeplanen meget snart skal føres ud i livet. 


Michelle ser selv en vigtig opgave i at vejlede de mange borgere, der f.eks. ikke kan regne med at 
få fjernvarme. Kommunen kan og må ikke løse de enkelte husstande varmeproblemer, men 
Michelle Let er klar til at tilbyde borgermøder for at dele ud af kommunens anbefalinger og drøfte 
økonomiske løsninger. 


“Mange borgere vil skulle finde private løsninger, hvis ikke de kan få fjernvarme,” siger Michelle. 
“Men hvis de f.eks. ønsker at gå sammen med naboer om at lave en lokal løsning som f.eks. en 
fælles varmepumpe, der kan føde flere husstande, så kan jeg allerede nu foreslå dem eventuelt at 
gå sammen om at lave et energifællesskab, som vi kan rådgive dem om.” 


Der vil være god vejledning i at opsøge den forholdsvis ny hjemmeside https://
www.energifaellesskaber.dk/ med eksempler på sådanne fællesskaber over hele landet. Samtidig 
kan man på siden finde nogle af de private firmaer, der kan påtage sig både projektering og 
udførelse.  


På Energi-gruppens vegne


Carl-Otto Rieks
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