
Sig til hvis du vil  
have fjernvarme! 

5. Januar 2023

Hillerød Kommunes varmeplan inviterer nu borgerne til at melde tilbage, enten med 
spørgsmål eller kommentarer eller med klar melding om at du/I er interesseret i at blive 
tilsluttet fjernvarme. 


Borgermødet i Hillerød onsdag aften var velbesøgt af nogle hundrede borgere, som kunne 
opleve borgmesteren i spidsen for byrådsdeltagere og toppen af administrationen i klare 
vendinger anbefale den kollektive fjernvarmeløsning. Så langt den nu vil nå, når 
økonomien og befolkningens aktive interesse rækker. Derfor skal vi borgere nu melde 
tilbage, så Hillerød Forsyning inden april i år kan komme med gennemregnede bud på, 
hvor i de mindre bysamfund man kan forsvare at tilbyde fremførelse af fjernvarme.


Hvis du har behov for at komme af med spørgsmål, kommentarer eller gode råd så kan 
du henvende de dig til postkassen(mailboksen) varme@hillerod.dk. Nok så væsentlig er 
dog din helt kontante interesse i at få fjernvarme. På denne hjemmeside-adresse: https://
hfors.dk/varme/ny-fjernvarmekunde kan du fortælle forsyningen, om de skal lave 
egentlige projektforslag på din matrikel eller det område, du bor i. 


Lad os bruge Uvelse som eksempel: Vi bor i varmeplanens lysegrønne område som først 
kan få endelig besked senere på året om vi kan regne med varmerør fra Hillerød til 
fjernvarmen. På hjemmesiden er der en formular med vejledning, du kan udfylde sende 
direkte til de travle ingeniører og konsulenter, der skal regne på forholdene i vores 
landsby. Hvis de kan få tilstrækkelig tilslutning til fjernvarmen, så vil vi i Uvelse og den lille 
håndfuld  andre lysegrønne områder i løbet af efteråret blive præsenteret for 
projektforslag, som så skal forhandles med de ‘nye kunder’.


Men forudsætningen for at komme så langt her i Uvelse er altså, at vi fortæller dem, hvad 
vi kan og vil være med til. Vores boligforeninger eller eventuelt sammenslutning af 
husejere bør overveje, hvordan de samlet vil forholde sig til spørgsmålet om f.eks. 
fjernvarme. Foreningsbestyrelserne ved formændene kan så tegne hele foreningen og 
udfylde formularen på alle boligers vegne. Naturligvis med den forudsætning at 
medlemmerne er enige i en sådan kollektiv løsning. 


Energikonsulent i forsyningen, Simone Lund Nieburg, er den, der skal planlægge den 
omfattende ‘kundekontakt’. Hun har derfor brug for at kende de enkeltes ønsker og 
behov, og herunder ikke mindst, hvordan økonomien i løsningen vil se ud. Hvad koster 
det at få installeret? Og hvor dyrt bliver det i drift? Det afviste alle politikere og teknikere 
på borgermødet i går aftes at komme med bud på før senere på efteråret.


 Det er først her, der skal tages endelig stilling til et projektforslag, af den enkle grund at 
det først er her de enkelte borgere eller foreningsbestyrelser kender planernes omfang, 
hvor længe de vil stå på og ikke mindst hvad omkostningerne bliver.


PS. På lørdag lægger kommunen den filmede udgave af borgermødet onsdag aften ud på 
deres hjemmeside.

Et nyt borgermøde om individuelle varmeløsninger, om energirenovationer og 
tilskudsmuligheder holdes tirsdag 10. Januar kl. 19 også i Royal Stage. 


På vegne af Energi-gruppe i Uvelse Carl-Otto Rieks
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