
Lejre Varmeplan 2022

Onsdag den 16. november 2022
kl. 19-21.30

på Allerslev Skole



Program
19:00 Velkomst v/ Grethe Saabye, formand for udvalget for Erhverv, Klima & Lokal Udvikling

19:10 Præsentation af Lejre varmeplan 2022 
v/ Afdelingsleder Niels Rolf Jacobsen, Lejre Kommune.

19:25 Proces for afklaring af fjernvarmemulighederne i Lejre og Osted
v/ Jens Ole Pihl-Andersen, Fors A/S

19:50 Inspiration til udvikling af fællesløsninger uden for områder med traditionel fjernvarme?
v/ Niels Rolf Jacobsen.

20:00 Termonetløsninger v/ Henrik Bielefeldt, Sustain. 

20:15 Pause

20:25 Dialogcafé og messe: Opfølgende dialog om: fjernvarme, fællesløsninger i landsbyerne,
energirenovering, individuelle varmeløsninger, besøg på stande m.m. 

21:15 Opsamling og afslutning



Mål i klimaplan - Energiområdet
Vision 2050: I Lejre findes en velfungerende CO2-neutral energiforsyning, hvor 
kommune, forsyningsselskaber, borgere, virksomheder og landbrug tager initiativ 
til etablering af ny vedvarende energiproduktion og energirenovering, der 
samlet skaber fællesskaber, komfort og nye muligheder. 
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Reducere 
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produktion 

med 150.000 
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25. juni 2022: Aftale om grøn strøm og varme

• Udfasning af fossil varme
• Kommunale varmeplaner i 2022
• Besked til boligejere i 2022
• Projektforslag i 2023
• Fjernvarmeambition: senest 2028
• Støtte til fælles løsninger uden for 

fjernvarmeområder 
• Prisloft for fjernvarmen
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Varmeforsyningsplanlægning 
– de overordnede rammer

• Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 
sætter rammerne

• Kommunalbestyrelsen er planmyndighed for 
kommunens varmeforsyning - kun fjernvarme og gas

• Områdeafgrænsningen mellem gas og fjernvarme stammer 
fra 80’erne. Fra 1992 har områderne kun kunne ændres med 
‘projektforslag’. 

• Metodefrihed i udformning af varmeplanerne - men krav om 
samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter
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Kirke Hvalsø
• Fjernvarmeområdet udvides med Nørre Hvalsø 

og et område ved Præstemarksvej/Hestehaven, 
der i dag er gasforsynet. Værket forventer 
afklaring i 2023, men mulighederne ser gode 
ud.
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Osted

• Ca 700. tilslutningspunkter.
• Robust samfundsøkonomi, men kræver høj

tilslutning (80% af varmebehovet)
• Fors udarbejder projektforslag i 2023.

• Opfordring til boligejere: 
Vent med individuelle løsninger
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Lejre/Allerslev
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• Samfundsøkonomi balancerer for 
Allerslev/Lejre Stationsby (nord og vest for 
Lavringe Å), men resultatet er ikke robust. 
Ikke samfundsøkonomi for hele Lejre

• Lejre Kommune er i dialog med Fors om en 
afgrænsning, der kan sikre positiv 
samfundsøkonomi. 

• Fors udarbejder projektforslag i 2023

• Opfordring til boligejere: 
Vent med individuelle løsninger

?



Kirke Såby
• Negativ samfundsøkonomi. Det er derfor i følge 

varmeforsyningsloven ikke muligt at gå videre 
med fjernvarmeforsyning af Kirke Såby. 

• Opfordring til at finde andre løsninger sammen 
inden der investeres i individuelle løsninger.
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• Varmemæssigt for små til at bære 
omkostningerne til et traditionelt varmeværk.

• Mange el- eller varmepumpeopvarmede boliger

• Opfordring til at finde andre løsninger sammen 
inden der investeres i individuelle løsninger.
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Ejby, Kirke Hyllinge,Tolstrup
Gevninge, Torkilstrup



Byer, hvor fjernvarme ikke er en mulighed
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Luft/vand Jordvarme Termonet Blokvarme



Energibesparelser
• Anbefaling til indsatser for energibesparelser 

både i boliger og virksomheder m.m.

Velisolerede bygninger er en forudsætning 
for en effektivt og velfungerende 
varmeforsyning. 
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Brev til boligejere 

Fors udarbejder projektforslag for Lejre og Osted 

Tidsplan for Varmeplan 2022
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Hvad bliver beskeden til
borgerne?

a) I Lejre og Osted:
Forventet svar: Samfundsøkonomien ser positiv ud. Efter 
godkendt projektforslag i midten af 2023, kan vi give et 
mere klart svar. Kræver stor tilslutning.

b) Hvis fjernvarme ikke er mulig
Forventet svar: enten individuel varmepumpe eller 
fælles system, hvis I går sammen. Evt. henvisning til 
lokalt projekt, hvis det findes.

c) Alle: Gode råd om tilskud og alternativer
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Høringsfrist: 
30. november 2022



Fors
Fjernvarme



Fjernvarmekonvertering i Fors A/S 
forsyningsområde



Baggrund

• Politisk aftale, juni 2022 
Politisk ønske om at al naturgas til rumopvarmning skal udfases 
inden udgangen af 2028

• Fors A/S har igangsat analyse, juni 2022 
Flertrinsraket:

1. Priotalsanalyse (potentiale for etablering af økonomisk 
bæredygtig fjernvarme)

2. Beregne Samfunds-, Selskabs- og Brugerøkonomi
3. Færdiggøre Projektforslag og indsende disse til godkendelse 

hos Kommunen medio 2023  

Roller:

Kommunen er 
planmyndighed og 
udarbejder en varmeplan 

Fors A/S udarbejder 
projektforslag for de 
områder, der skal 
fjernvarmeforsynes

Kommunen er 
godkendelsesmyndighed og 
godkender projektforslag

Fors A/S udfører projekterne



Priotalsanalysen - sorteringskriterier

• Gasbyer
• Byer med et forbrug på min. 10.000 MWh/år
• Byer med et priotal på max 7.000 kr./MWh
• Planlægningspriser på net:

• Stik: 2.500 kr./m
• Gadeledninger: 4.500 kr./m

• BBR varmebehov justeret for Evidas tal for 
gasforbrug

Priotalsanalysen er en analyse 
af forholdet mellem investering 
i ledningsnettet og det årlige 
samlede varmebehovet MWh

Samlet Varmebehov [MWh]
Investering i ledningsnet [kr.]



36 gasbyer med 
min. 100 huseFors forsyningsområde



Resultater

Projektforslag udarbejdes i 2023 for: 

Roskilde Holbæk Lejre
Viby (i gang) Holbæk Osted

Veddelev (i gang) Svinninge Lejre
Jyllinge Tølløse

Gadstrup Vipperød

St. Valby/Ågerup Jyderup

Gundsømagle



Lejre
Data Lejre
Ca. 700 gas kunder
Ca. 19 km ledningsnet
Ca. 140 mio. kr.
Ca. 20.500 MWh
Ca. priotal 6850

Nuværende  fordeling:
25% Varmepumper
10%  Elpaneler
5%   Olie + pillefyr
50% Gas



Osted
Data Osted
Ca. 700 gas/olie kunder
Ca. 19 km ledningsnet
Ca. 120 mio. kr.
Ca. 20.500 MWh
Ca. priotal 6000

Nuværende  fordeling:
20% Varmepumper
10%  Elpaneler
12%   Olie + pillefyr
58% Gas



Usikkerheder

• Ledningspriser er uforudsigelige
• Egnet grund til varmeværk skal findes
• Eksterne ressourcer – rådgivere, entreprenører mm.
• Interne ressourcer – vi mangler projektledere, driftsfolk mm.
• Forsinkelser på materialer
• Nye rammebetingelser i 2023?
• Varmepumpepuljen – borgerne kan ikke få tilskud i ventetiden



27

Introduktionsdag for nye 
kolleger i Fors A/S
2. februar 2022

Vejen til 
fjernvarme…

Fjernvarme 
installeret Placering af ledning 

aftales med husejer Etablering af 
ledninger i veje og 
opbygning af 
produktionsanlæg 

Underskriv aftale

Behandling hos 
kommunen

Tilkendegiv interesse

Installation af 
fjernvarmeanlæg

Hvorfor tager det 
så lang tid

Projektering
Udbudsproces

HER
ER
VI

Økonomi ved fjernvarme 
afklares
Ja = Projektforslag 
Nej = Projekt afventer

Medio 2023

Ultimo 2023

Ultimo 2023

Medio 2024-2027

Medio 2024

2025-2028

2025-2028

Årstal er kun vejledende for nu…





Fælles løsninger



Varmeløsninger
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Luft/vand Jordvarme Termonet Blokvarme

Fælles løsninger



Blokvarmeløsninger
• Rækkehuse
• Andelsboligforening
• Almen boligafdeling
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2,2 m

2,5 m
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Termonet i Danmark



Initiativer til fælles varme
• Kirke Såby: Samarbejde mellem grundejerforeninger og bylaug i byen 

om Termonet. Udflugt til Tune
• Rye: interesserede borgere
• Kirke Hyllinge: Energifællesskab ved Hyllinge Enge; Termonet i 

Hyllingeparken?
• Hvalsø: Energifællesskab ved Hyllegård Høje
• Biltris: Energifællesskab med bl.a. Termonet og Solceller
• Sæby: – evt. kobling til Biltris-projektet
• Lejre/Allerslev: Termonet
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Landsbypuljen
Støtte til opbygning af fælles løsninger

Lejre Kommunes landsbypulje støtter udvikling af fælles 
løsninger:
A) Kvalificering af projekt inden ansøgning til landsbypuljen
B) Støtte til projektudvikling, eks. ‘projektforslag’
C) Screening af landsbyer for potentiale for Termonet

Landsbypuljen er i år på 900.000 kr. Læs mere på:
https://www.lejre.dk/borger/borgerpuljer/
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https://www.lejre.dk/borger/borgerpuljer/


Termonet
Henrik Bielefeldt, Sustain



Termonet 
kollektiv varmeforsyning med varmepumper





Mange varmekilder



Fordele

• Fælles løsning, fælles drift
• Ingen støj
• Ikke alle behøves at være med
• Mange varmekilder og ”lager”

• Elektrificering af varmesystemet
• Bidrag til et fleksibelt energisystem



Ejerskab
Der er forskellige modeller for ejerskab af termonettet

Anlæg over 250 kW
Etablering af A.M.B.A der skal 

eje og drive netværket

Flere anlæg under og over 250 kW
Der etableres fælles A.M.B.A til flere 
termonet i kommunen, som står for 

drift support 

XX termonet A.M.B.A



Processen 

Landsbyen 
screenes for 
potentialet for 

termonet.

Resultatet af 
screeningen 

fremlægges på et 
borgermøde

Termonettene 
bygges og 
idriftsættes 

løbende. Efter 
idriftsættelse 

afvikles byggekredit 
og omlægges til 
obligationslån

Nedenfor er beskrevet processen frem til etableringen af et termonet.

Er der opbakning 
og ressourcer 
igangsættes 

arbejdet med et 
projektforslag

På baggrund af de 
positive 

projektforslag 
oprettes fælles 

A.M.B.A.

Der indgås drifts- og 
administrationsaftale 

for de samlede 
anlæg.

Efter godkendelse 
af projektforslaget 

skal, der indsamles 
tilslutningsbidrag.



Tidsplan for et projekt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Udarbejdelse af projektforslag

Myndighedsbehandling ifm. projektforslag

Detailprojektering af termonettet

Myndighedsbehandling ifm. Miljøtilladelse

Udarbejdelse af udbudsmateriale

Opstart af anlægsprojekt

Etablering af termonet og varmekilde



For mere information kontakt:

Henrik Bielefeldt
Projektudvikler

Mail: hb@sustainsolutions.dk
Tlf.:  42 43 94 49

mailto:hb@sustainsolutions.dk


Introdukiton til 
minimesse og dialogcafé



Deltagere
Lokale virksomheder

TR VVS-Teknik AS

Klimashop

VVS Firmaet Bad Experten A/S

Mester Mikkelsen

Winther & Møllenbach

Åvang ApS

Hoffmann A/S
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Andet

Fors A/S

Sustain, Henrik Bielefeldt

Lokale initiativgrupper?

Lejre Kommune: 

Landsbypulje m.m.



Tak for nu
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