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Nye muligheder for samarbejde om fjernvarme 
 
Hillerød Forsyning har samtaler med Slangerup/Frederikssund om evt. at koble et kommende 
fjernvarmenet i Hillerød kommune sammen med varmeforsyning til Slangerup. Formålet er at bringe de 
store etableringsomkostninger ned for de mange husstande, der skal have erstattet gas- og oliefyr med den 
kollektive opvarmning fra fjernvarmenettet.  
Sideløbende med det overvejes om Slangerup kan forsynes fra det fælleskommunale selskab 
Vestforbrænding. Om Uvelse-Lystrup kan indgå i et sådant fjernvarmenet, bliver der taget politisk stilling til 
i forlængelse af den varmeplan, som Hillerød Forsyning venter vedtaget i bestyrelsen og byrådet inden jul. 
Seniorkonsulent Thorkild Kristensen kunne mandag aften fortælle vores Energi-gruppe under et besøg hos 
Hillerød Forsyning, at det er et perspektiv på vores varmeforsyning, der kan blive aktuelt.  
At Hillerød Kommune altså kan hjælpe Slangerup og Vestforbrænding med at forbedre deres 
netværksøkonomi ved at skyde bl.a. Uvelse-Lystrup ind i deres planlægning. Samtidig sparer det jo vores 
egen kommune for en række omkostninger. Besparelser, der er tvingende nødvendige i det store spil om at 
få ikke bare os i vores landsby, men hele landet igennem de store prøvelser, vi står overfor.   
En udsigt der allerede har skabt uro og frygt for, hvordan vi skal klare os igennem med udsigt til store 
private investeringer og private lån til at finansiere vores nye energifremtid. Det kan især blive udfordrende 
for os, hvis det glipper med en fjernvarmeløsning. Så skal vi nemlig klare os selv med aftaler med private 
entreprenører og med banker eller realkreditinstitutter om at skaffe pengene til at få det gennemført. 
Mange i Uvelse-Lystrup er allerede igang med private varmepumpe-løsninger. I Uvelse Have 
andelsboligforening har bestyrelsen netop afvist en ansøgning fra en andelshaver om lov til at installere sin 
egen varmepumpe. Foreningen insisterer på at holde fast i kollektive løsninger som det både billigste og 
mest sikre.  
Men ellers knokler Hillerød Forsyning videre med at få den meget hårdtpumpede  
planlægningsdagsorden til at hænge sammen. Tidsfristen er strammet yderligere et par uger til at vurdere 
eksterne konsulenters rapporter til den varmeplan, kommunen udsender i november måned. Heraf skal det 
fremgå, hvordan de udpegede 16 områder i kommunen kan forsynes med f.eks. fjernvarme. Varmeplanen 
skal godkendes i Hillerød Forsynings bestyrelse i slutningen af november.  
Hvis slutfacit bliver at det er samfundsøkonomisk en god ide at forsyne Uvelse-Lystrup med fjernvarme – og 
tilstrækkeligt mange af os accepterer de hermed forbundne udgifter, så vil Hillerød Forsyning overveje at 
fremme udbygningen af gadenettet, mens man venter på at få selve produktionskapaciteten bragt i vejret 
med nye ”grønne” varmeproducerende anlæg. Det vil typisk tage nogle år at få det gennemført. Derfor 
forestiller forsyningen sig at lave midlertidige løsninger lokalt via det nedgravede gadenet. For eksempel i 
form af en fælles luft-vand-varmepumpe i en store container, som kunne anbringes på det nu nedlagte 
renseanlæg i Uvelse Nord.   
På udvalgets vegne  
Carl-Otto Rieks  
 


