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Fjernvarme til Veddelev! 
Fors udarbejder et projektforslag for fjernvarme til Veddelev. Dette vil blive forelagt byrådet 

indenfor kort tid, og vi forventer, at det bliver vedtaget. 

Initiativgruppen var til møde med Fors onsdag i denne uge, og vi blev her orienteret om de 

forventede rammer for fjernvarme til Veddelev. De endelige rammer vil fremgå af projektforslaget, 

men vi forventer en tilslutningstakst (engangsbeløb) på et sted mellem 30.000 kr. og 50.000 kr. Der 

skal også købes en fjernvarmeunit til huset og den vil koste ca. 30.000 kr. eller kan købes på 

abonnement for ca. 240 kr. pr. måned, se også under spørgsmål og svar på https://veddelev.energy 

Vi er optimistiske ift. tidsplanen, forstået på den måde, at Veddelev kan få en prioritering, der gør, at 

vi indenfor et par år begynder, at se de første tilslutninger, og inden 2027 er hele Veddelev tilkoblet 

fjernvarmen. Tidsplanen er selvfølgelig behæftet med usikkerhed pga. tidens generelle 

leveringsproblemer og høje beskæftigelse. 

Når projektforslaget er vedtaget i byrådet, forventer vi at indkalde til et borgermøde i Veddelev, 

hvor Fors også vil deltage. Her vil der blive orienteret om tidsplan, økonomi, hvad fjernvarme 

betyder som varmekilde, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Vi vil holde os orienteret 

om hvornår projektforslaget bliver behandlet i byrådet og ligeledes orientere borgerne i Veddelev. 

Vores håb er et borgermøde inden 2023. 

Vi ser det som meget positivt, at Veddelev får fjernvarmemulighed, og vi kan forvente etablering 

indenfor en overskuelig tid. Vi ser fjernvarmen som det absolut bedste alternativ både for den 

enkelte husstand, Veddelev som samlet område og for klimaet. 

Da projektet under alle omstændigheder vil forudsætte en høj tilslutningsgrad, opfordrer vi alle, 

der overvejer en individuel varmekilde, enten fordi de vil have sikkerhed for deres varmekilde 

eller skal skifte pga. defekt gasfyr, at kontakte os ved tvivl og usikkerhed. 

Kig meget gerne på hjemmesiden: https://veddelev.energy, som er opdateret med svar på alle de 

spørgsmål vi har fået indtil videre, og vi vil gerne høre mere om hvilke spørgsmål, overvejelser og 

usikkerheder folk har ift. fjernvarmen og den nuværende energisituation. Dermed kan vi i 

initiativgruppen være med til at samle viden om løsninger på, hvordan vi kommer igennem den 

næste periode, der nok stadig vil bære præg af usikkerhed. info@veddelev.energy 

Alt i alt er vi kommet et vigtigt skridt videre, og det ser positivt ud for vores fjernvarmeprojekt.  

Vi ser alle frem til at projektforslaget bliver godkendt.  

Mvh initiativgruppen 

Aksel og Charlotte Nobel, Hyldeholm 21 Jesper Speth, Okseholm 29 
Berit og Henrik Heede, Ringøvej 20 Jytte Illerup, Sivholmvej 7 
Christian Klimt-Møllenbach, Okseholm 6 Knud Møllenbach, Bandholmvej 13 
Dorrit Kromann, Skydebanevej 9 Kristoffer Olsson, Langholm 22 
Henrik Børsting, Veddelev Bygade 30 Lars Bernsten Krogsgaard, Svaleøvej 64 
Jan Rasmussen, Svaleøvej 15B Lars og Randi Kjelkvist Brunse, Langholm 23 
Jesper Jespersen, Langholm 19 Niels D Lund, Fiskervejen 7 
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