
 
 
Et lokalt varmeværk!? 
 

Uvelse, 11. November 2022 
 

Uvelse-Lystrup kan muligvis blive tilbudt et eller flere lokale varmeværker, som et alternativ, hvis traditionel 
fjernvarme ikke kan betale sig i området. 
 
Men den afgørelse skal vi et stykke ind i det nye år for at få. Klima-, Miljø- og Varme-udvalget i Hillerød 
Kommune løfter nu lidt af sløret for de umiddelbare planer, som er ved at blive lagt med den Varmeplan, 
der ventes godkendt af byrådet 14. December og derefter sendt ud til befolkningen. 
 
I et brev inden jul til de enkelte husstande og f.eks. Boligforeninger skal de derefter gøre op med sig selv, 
om de vil tilslutte sig en kollektiv løsning. Kommunens betingelser for at kunne tilbyde at sende varmt vand 
gennem store rør helt ud til os i de mindre samfund ‘står og falder med, hvor mange borgere, der slutter sig 
til. Det skal være samfundsøkonomisk rentabelt’, understreger udvalgsformand Louise Colding Sørensen. 
 
Projektkonsulent Michelle Let fra udvalgets stab konstaterer, at processen trækker lidt ud, fordi HF er inde i 
egentlige forhandlinger med andre leverandører som Nordfors og Vestforbrænding om egentlige 
samarbejder over kommunegrænserne. Så måske ender det varme vand i fjernvarmerørene med at komme 
fra Vestforbrændings ledningsnet i Frederikssund.  
  
Desuden arbejder Hillerød Forsyning på at kunne tilbyde alternative løsninger til den traditionelle 
fjernvarme. Det indebærer eksempelvis, at HF enten selv eller i samarbejde med private entreprenører som 
E-ON eller Termonet skal kunne tilbyde lokalsamfund og større bebyggelser at projektere og udføre ‘blok-
varmecentraler’.  
 
Den kommende varmeplan vil altså indeholde HF’s ide om, hvilke områder og bebyggelser, der kan tilbydes 
egentlig fjernvarme. Og formentlig også kvalificere andre områder og bebyggelser til andre former for 
kollektive løsninger som f.eks. Blok-varmecentraler. 
 
Michelle gør meget ud af at opfordre folk til, så vidt muligt, at vente med beslutninger om individuelle 
løsninger, til varmeplanen er lagt frem og bl.a. på borgermøder præsenteres af Natur-, Miljø- og Klima-
udvalget, der vil stå klar med råd og vejledning.  
 
Hun lægger heller ikke skjul på, at der for de enkelte husstande og boligforeninger vil blive en del arbejde 
og udgifter forbundet med løsningerne. Det vil svække de kollektive løsninger, jo flere husstande, der ender 
i en privat løsning. 
 
Beboerne kan få en ide om, hvad de skal forholde sig til ved at slå op på Hillerød Forsynings 
hjemmeside:  https://hfors.dk/varme/ny-fjernvarmekunde.  
 
På vegne af 
Energi-gruppen i Uvelse-Lystrup 
 
Carl-Otto Rieks 
 


