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Status på fjernvarmen 

Fors afventer VEKS (VEKS ejer transmissionsrøret ude på Frederiksborgvej), der skal fortælle hvad en 

vekslerstation til Veddelev vil koste. Det er en lille del af den samlede installation, men det skal med i 

projektforslaget. 

Det er den seneste melding vi har fået fra Fors. Det betyder også, at vi har været lidt for optimistiske 

i vores tidligere meldinger, hvor vi mente at projektforslaget ville være klar allerede her i efteråret. 

Vi er dog glade for at vi kan melde et mere konkret tidspunkt ud nu.  

Projektforslaget vil indeholde rammer for fjernvarme i Veddelev, herunder tidsplan for etablering og 

økonomi. 

Brev fra Kommunen 

Den grønne aftale i Folketinget fra i sommers betød, at kommunerne skulle varmeplanlægge og give 

ejere af gasfyr besked om fjernvarmepotentiale for deres område inden 2023. Roskilde Kommune vil 

indenfor ca. en måneds tid sende dette brev til ejere af gasfyr i Roskilde herunder Veddelev.  

En stor del brevet følger en skabelon der tager højde for lovgivning og krav om oplysning. Vi er 

derfor i dialog med Roskilde Kommune for at sikre, at brevet til Veddelev også indeholder konkret 

information om at projektforslag er klar senest februar 2023. 

På https://veddelev.energy har vi lagt links til Klima- og Miljøudvalgets referat fra sidste møde hvor 

de behandlede varmplanlægningen i Roskilde Kommune, her kan man også se udkast til de breve 

Kommunen vil udsende. Vi har også lagt et link til projektforslaget for Vindinge. 

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at spørge eller skrive til os info@veddelev.energy 

Vi regner med at sende en ny status inden jul, men vi forventer umiddelbart ikke at der sker noget 

nyt, vi er dog opmærksomme på, at der politisk stadig sker noget omkring fjernvarmen, og vi holder 

os orienterede. 

 

Med venlig hilsen 

Initiativgruppen Fjernvarme i Veddelev 

Se medlemmer på https://veddelev.energy/Home/Group 

- Projektforslag for Veddelev klar senest februar 2023 

- Forventet start af etablering af fjernvarme er 2024  

- Forventet tilslutningsafgift er 30.000 – 50.000 kr.  

- Officielt brev fra Roskilde Kommune om ca. en måned der bekræfter 
projektforslag er klar senest februar 2023. 
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