
Velkommen til informationsmøde 
om fjernvarme

Nærum Gymnasium den 13. oktober 2022



Velkommen 
ved Court Møller, formand for Klima- og Miljøudvalget, aftenens ordstyrer



Kl. 19.00 til 19.10 – Velkommen til Borgermøde

ved Court Møller, Formand for Klima- og Miljøudvalget

Kl. 19.10 til 19.40 – Plan for fjernvarmeudbygning + spørgsmål

ved Jan Olsen, Norfors

Kl. 19.40 til 19.50 – Holte Fjernvarmes perspektiv på fjernvarmeudbygning

ved Erik Mollerup, Holte Fjernvarme

Kl. 19.50 til 20.00 – Ny varmeplan for Rudersdal Kommune  

ved Lis Ravn, Rudersdal Kommune 

Kl. 20.00 til 20.15 – Pause

Kl. 20.15 til 20.30 – Individuelle løsninger og energirenovering 

ved Amro Hajir, SparEnergi

Kl. 20.30 til 20.55 – Spørgsmål og debat 

Kl. 20.55 til 21.00 – Afrunding og tak for i dag 

Program



DK2020 Klimahandlingsplan

• 85% CO2-reduktion i 2030

• Klimaneutral senest i 2040

• Kommunen som geografi



Klimaregnskab for Rudersdal Kommune



Strategi for fossilfri varmeforsyning senest i 2035

• Fossilfri varmeforsyning 
senest i 2035

• Fjernvarmen skal 
udbredes, hvor det er 
muligt og hurtigst muligt. 

• Fællesløsninger og 
varmepumper som 
alternativ, hvor der ikke 
kan komme fjernvarme.



Plan for fjernvarmeudbygning
Ved Jan Olsen, Norfors



BORGERMØDE I RUDERSDAL KOMMUNE
UDRULNING AF FJERNVARME

Tirsdag den 13. oktober 2022, kl. 19.00
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NORFORS VARMEOPLAND 
Varmecentraler og pumpestationer



FJERNVARME OG 
TAKSTBLADE



NUVÆRENDE VARMOMRÅDER

September 2020

• LILLA områder:
FJERNVARME

• GULE områder:
NATURGAS



PRISUDVIKLING PÅ NATURGAS 2011 - 2022

Kilde: Forsyningstilsynet

UDVIKLING I GASPRISEN FOR HUSHOLDNINGER, 1. KVARTAL 2011 – 1. KVARTAL 2022



”Danmark skal være grønnere og sikrere”

REGERINGSUDSPIL 

• Mere grøn varme
• Mere grøn gas
• Mere grøn strøm
• Grøn skattereform

GRØN VARME:

30-50 % af de 400.000 
husholdninger med 

naturgas skal over på 
fjernvarme inden 2028



FÆLLESKOMMUNAL GRØN VARME
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PLAN FOR UDRULNING AF FJERNVARME
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Udbygningspotentiale er opgjort til 
i alt 666 GWh frem til 2032.

Kræver etablering af varmepumper 
med en kapacitet på ca. 130 MW i 
de fire kommuner

HOVEDBUDSKABER I UDRULNINGSPLANEN

Planforudsætningerne 
ultimo 2021

I perioden 2023-2028 skal 
bruges ca. 360 eksterne og 
190 interne årsværk

Afgrænsning mellem 
fjernvarme og 
individuel opvarmning 

Norfors besluttede i 2021 at 
opdatere udrulningsplanerne 
for fjernvarmen

Samlet investering
4,1–4,5 mia. kr.



RUDERSDAL KOMMUNE



RUDERSDAL KOMMUNE

Norfors Fjernvarme

Holte Fjernvarme



LOKALISERING AF PRODUKTIONSANLÆG

BLIVER ALTAFGØRENDE!



• Kommunerne vedtager varmeplaner 
med afgrænsningen mellem 
kommende fjernvarmeområder og 
individuel opvarmning(2022)

• Kommunerne udpeger i samarbejde 
med Norfors lokaliteter for ny 
produktionskapacitet (2022)

• For nye fjernvarmeområder 
udarbejdes projektforslag, der 
godkendes af kommunerne (løbende)

• Der indgås leveringsaftale med 
kommende forbrugere (løbende)

• Fjernvarmen rulles ud, når 
tilslutningen er stor nok

DEN VIDERE PROCES

• Sideløbende arbejdes med fortætning 
i de eksisterende fjernvarmeområder

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD-v3ZvZTSAhUGIpoKHSqhBkQQjRwIBw&url=http://www.agrinord.dk/gratis-konvertering-fra-halmfyring-til-fjernvarme-hos-planteavler.aspx&bvm=bv.147134024,d.bGs&psig=AFQjCNETETpnw-3LdA4xV3tXlkQLFRV2vg&ust=1487329870260732


EL-DREVET VARMEPUMPE



Grundvandsbaseret 
varmepumpeanlæg.

Prøveboringen er i gang

VARMEPUMPE BLOKKEN 47



Vi arbejder på sagen

TAK FOR ORDET



Holte Fjernvarmes perspektiv på 
fjernvarmeudbygningen

Ved Erik Mollerup, Holte Fjernvarme



Holte Fjernvarme a.m.b.a.

Forbrugerejet non-profit selskab stiftet i 1966
Forsyner ca. 5.000 husstande
Bestyrelse bestående af 8 medlemmer heraf 
Management- og Driftsaftale med Norfors
Varmeleveringsaftale med Norfors
Varmemix: 75% affaldsvarme, 20% Gas, 5% Vestforbrænding
Projekt for Varmepumpe i Øverød indsendt i 2022





LOKALISERING AF PRODUKTIONSANLÆG

BLIVER ALTAFGØRENDE!



RUDERSDAL KOMMUNE

Norfors Fjernvarme

Holte Fjernvarme



Ny varmeplan for Rudersdal Kommune 
Ved Lis Ravn, afdelingschef for Klima, Natur og Miljø, Teknik og Miljø, Rudersdal Kommune



Den enkelte kommune har pligt til planlægge 
varmeforsyning inden for egen kommunegrænse.

Varmeplanen er kommunens redskab til at sætte 
rammen for udviklingen for varmeområdet dvs. hvor 
skal der være fjernvarme? Hvor skal der være 
individuel forsyning?

Kommunens varmeplan sætter rammen for 
fjernvarmeselskabernes arbejde med projektforslag.

Projektforslag fastlægger den endelige afgrænsning 
af fjernvarmen for de enkelte områder.

Når projektforslag er godkendt af kommunen har 
fjernvarmeselskabet  5 år til at udbygge og tilslutte 
området.

Hvad er en varmeplan?



Varmeplan 2023-2035
Varmeplan 2023-2035 tager 
udgangspunkt i udbygningsplanerne 

Fastlægger rækkefølgen for udbygning af  
fjernvarmen frem til 2028 – Norfors og 
Holte Fjernvarme.

Rammen for konvertering af ca. 12.000 
naturgas- og oliefyr – til fjernvarme eller 
individuelle/fælles varmeløsninger. 

Første fjernvarmeudbygninger om tidligst 
3 år.

Obs. - Ingen tilslutningspligt i nye 
fjernvarmeområder, dvs. tilslutning til 
fjernvarme er på frivilligt basis.



Hvad arbejder vi med lige nu
Ny varmeplan færdig inden udgangen af 2022.

Brev til ejendomsejerne med gas eller oliefyr inden 
udgangen af 2022 med besked om udrulning af 
fjernvarme frem mod 2028 eller  alternativer.

Udpege arealer til ny varmeproduktion - udrulning af 
fjernvarme afhænger af ny fossilfri varmeproduktion. 

Der vil være behov for at placere nye 
produktionsfaciliteter rundt om i kommunen. 

Vejlede borgere og virksomheder om muligheder for 
varmeforsyning og om energibesparelser.



Brev til ejendomsejere med olie og naturgasfyr
Fire typer af breve til ejendomsejere med olie og naturgasfyr: 

1. Du har allerede mulighed for fjernvarme i dag.
2. Der er godkendt et projektforslag, men rør endnu 

ikke lagt i dit område.
3. Fjernvarme forventes udlagt jf. varmeplan inden 

2028, men projektforslag er ikke godkendt endnu.
4. Ikke planer om fjernvarme – du skal vælge 

individuel alternativ.

Breve vil alle indeholde:

• Vejledning om individuelle og fælles 
varmeløsninger, muligheder for tilskud og 
energirenovering.

• Samt hvor man kan få mere information 
(SparEnergi).



Pause



Oplæg af SparEnergi
Ved Amro Hajir, Seniorprojektleder, Spar Energi



Konvertering af varmekilde 

og energirenovering



Dagsorden

1. Varmebehov
2. Energirenovering
3. Varmepumper
4. Tilskudsmuligheder



Dit varmeforbrug afhænger af…

Husets tilstand – f.eks. hvor godt det er isoleret
Vinduernes størrelse og placering i forhold til solen
Din opvarmningsform og indstillingerne på varmeanlægget
Dine vaner
Antal beboere
Alder på husets beboere
Vejret



Isolering – så meget kan du spare 
i et hus på 140 m2 hus med gasfyr

7.840 kr./år, hvis du udfører en udvendig 
efterisolering på 200 mm af din væg i massiv 
gasbeton.

3.000 kr./år, hvis du efterisolerer dit loft, som 
i forvejen har 100 mm isolering med 
yderligere 200 mm isolering.

1.440 kr./år, hvis du efterisolerer dit 140 m2

terrændæk med gulvvarme og 50 mm 
isolering med yderligere 250 mm isolering.

Se, hvad du kan spare i Energiløsninger værktøjet på SparEnergi.dk



Nye vinduer – så meget kan du spare

Hvis du udskifter dine 14 m2 vinduer til energiklasse 2 vinduer:
5.600 kr. om året, hvis du udskifter 1-lags glas

3.100 kr. om året, hvis du udskifter 2-lags termovinduer

Hvis du monterer 14 m2  forsatsvinduer:
5.500 kr. om året, hvis du monterer på 1-lags glas

2.800 kr. om året, hvis du monterer på 2-lags termovinduer

Se, hvad du kan spare i Energiløsninger værktøjet på SparEnergi.dk



Tjek, hvor meget du kan spare



Overvej din varmeform – Ny varme



Varmeanlæg

1234 Drømmevej 22



Varmeanlæg



Jordvarme

Fordele

Ren og driftssikker løsning

Kræver kun et minimum af vedligehold

Billig i drift – stor besparelse i forhold til dit oliefyr og 
større besparelse end luft-vand varmepumpe

Ulemper

Kræver plads til jordslanger

Større investering end luft-vand varmepumper

Fordele

Ren og driftssikker løsning

Kræver kun et minimum af vedligehold

Billig i drift – stor besparelse i forhold til oliefyr

Kan installeres gennem de nye abonnementstilbud

Ulemper

Kræver plads til udedel ved husmur

Kan støje

Luft-vand varmepumpe



Vælg en effektiv
varmepumpe

Energimærkning

Energieffektivitet

Støj

Varmesystem

Kapacitet

Varmepumpelisten

sparenergi.dk/varmepumpelisten



Skrotningsordningen –
Varmepumper på abonnement

Som husejer:

Indgår du en aftale med en virksomhed, som 
tilbyder abonnement på varmepumpe
Du betaler for den varme, du bruger

Du binder dig typisk for 6 måneder

Varmepumper 

på abonnement

Husejer

Installatør

Valg af varmepumpe ServiceselskabFinansiering

Energiselskab

• Slip for køb, installation og vedligeholdelse
• Skrot fyret, og udnyt tilskud via leverandøren
• Spar penge – og få mere klimavenlig varme



Tilskud og afgifter
Bygningspuljen

Få tilskud fra Energistyrelsen til energirenovering 

og/eller skift til varmepumpe.

Skrotningsordningen

Skrotningsordningen udmøntes som varmepumper på 

abonnement, hvor energitjenesteleverandøren påtager 

sig ejerskab af varmepumpen og ansvaret for 

installation, drift og vedligehold af varmepumpen.

Afkoblingsordningen

Med afkoblingsordningen bliver det gratis at blive 

frakoblet gasnettet. Puljen åbnede 1.februar 2022 og 

gebyrfritagelsen foregår automatisk ved indmeldelse 

om frakobling af gassen. 

Rabat på elafgift ved brug af varmepumpe

Du får 76,3 øre i rabat ekskl. pr. kWh på forbrug over 

4.000 kWh/år i 2022.



Få uvildig rådgivning

Energimærkningskonsulent



Vil du give os din ærlige mening?

Gratis rådgivning

RING,

SKRIV,

SPØRG!

Mail: info@sparenergi.dk

Tlf. 31 15 90 00

Eller besøg SparEnergi.dk
nyheder.sparenergi.dk/evaluering



Spørgsmål og debat



Spar Energi

Forbrugersite: www.SparEnergi.dk

Norfors

Norfors forslag til udbygningsplan: www.norfors.dk

Rudersdal Kommune

Info om fjernvarmeudbygningen: www.Rudersdal.dk/fjernvarme

Tak for i aften

http://www.sparenergi.dk/
http://www.norfors.dk/
http://www.rudersdal.dk/fjernvarme

