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Fjernvarmestatus  
 

- Inden maj håber vi at kunne præsentere tal for hvad fjernvarme 

sandsynligvis vil koste den enkelte bruger i Veddelev. 

- Fors skal bruge mere tid på at beregne for Veddelev 

- Vi tror på og arbejder for der kommer et projektforslag for Veddelev 

- Tempoet for udrulning af fjernvarme over hele landet er påvirket af 

manglende lovgivning og flaskehalse. 

 
Vi ville gerne have sagt, at vi har fået et færdigt projektforslag fra Fors, og at det er som forventet; 
men vi har fået at vide, at Fors skal bruge mere tid på at undersøge og få projektet til at hænge 
sammen. Prisstigninger på anlægsarbejde og den øgede efterspørgsel på fjernvarme har presset 
markedet for fjernvarme. 

Vi har haft et online-møde med Fors onsdag d. 8/3, og vi har aftalt at vi i løbet af marts/april vil få 

præsenteret scenarier for, hvordan brugerøkonomien (bl.a. tilslutnings- og varmetakst) kunne se ud 

for et fjernvarmeprojekt i Veddelev, baseret på den økonomi der lige nu tegner sig for projektet. Det 

vil selvfølgelig være med stort forbehold for endelig projektvedtagelse og ændringer. Vi forventer 

herefter at præsentere scenarierne for borgerne i Veddelev. 

Vi tror på, at fjernvarme til Veddelev er en mulighed, på trods af tidens usikkerheder. Og hvis Fors og 

Roskilde Kommune ikke også troede på det, ville de ikke sætte ressourcer af til at fortsætte arbejdet 

med at undersøge og gå videre med projektet. Vi vil snarest få lagt en redegørelse på 

https://veddelev.energy hvor vi forsøger, at redegøre for hvordan økonomien i et fjernvarmeprojekt 

for Veddelev hænger sammen, og hvorfor vi mener der er økonomisk fornuft i det. 

De statslige rammevilkår projektet skal beregnes under, stammer tilbage fra 2016 og 2019. I juni 

2022 blev der indgået en aftale mellem mange af Folketingets partier – Den Grønne Aftale, som bl.a. 

ændrer på disse rammevilkår. Men aftalen er ikke udmøntet i lov endnu (3/4 år efter) og de nye 

vilkår kan derfor ikke benyttes ved projektering af fjernvarme.  

Hvad vi med stor sikkerhed ved er på vej:  

- Længere afskrivningsperioder på f.eks. 50 år fremfor 30 år vil gøre en væsentlig forskel for at 

få en økonomi i et projekt til at hænge sammen. 

- Regeringen nedsætter en National energikrisetab NEKST, der bl.a. skal sikre koordinering af 

udrulning af fjernvarme. 

Da vi alle skal af med vores gasfyr på et tidspunkt og Veddelev vil være en simpel marginaludbygnig 

til eksisterende fjernvarmenet, ser vi også fjernvarmen som det bedste alternativ for Veddelev, 

borgere og miljøet. Vi oplever at Fors, forvaltning og lokalpolitikere over hele linjen alle er lydhøre 

og interesserede i at udrulle fjernvarme og arbejder sammen med os. 

Spørgsmål kommentarer mv: info@veddelev.energy 

Med Venlig hilsen                  

Initiativgruppen, se medlemmer på https://veddelev.energy 
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