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                   Veddelev påsken 2022 

 

Til alle borgere i Veddelev (Villabyen, Landsbyen, Brovej, Campingpladsen og Restuarant Vigen). 

Flere i Veddelev har ytret interesse for fjernvarme og vi vil gerne vide hvor mange. Vi ønsker at vide 

om det kunne have interesse nu eller når jeres eksisterende varmeforsyning (fx gasfyr, varmepumpe, 

solenergianlæg) skal skiftes/opgraderes. 

Tidligere fjernvarmeanalyse/screening (Rambøll/Roskilde Kommune) fra sommeren 2021 har vist at 

der umiddelbart ikke er grundlag for fjernvarme i Veddelev. Det skyldes bl.a. at der ikke er store 

institutioner/erhverv i Veddelev, der kan øge efterspørgslen på varme.  

FORS/Roskilde Kommune er i gang med yderligere en undersøgelse af grundlaget for fjernvarme i 

bl.a. Veddelev. Undersøgelsen vil formentlig være klar inden sommeren 2022.  

Meget har ændret sig i verden siden sidste sommer, men der er god grund til at formode at evt. 

fjernvarme i Veddelev vil forudsætte en høj tilslutningsgrad. 

Derfor vil vi meget gerne kunne give Kommunen et retvisende billede af interessen for fjernvarme. 

Det kan vi gøre gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt alle borgere. 

Klik ind her og svar på et par enkelte spørgsmål: https://veddelev.energy  

Benyt kode:  aaxrcay  

Du kan også udfylde spørgsmålene på bagsiden af dette brev og aflevere det i postkassen på en af 

nedenstående adresser.  

Svarfrist: 1. maj 2022 

Fordele ved fjernvarme 

- Fjernvarme kommer fra store fælles anlæg der kan tilpasses bæredygtige energikilder. Ca. 

85% af fjernvarmen der leveres til Roskilde er CO2 neutral og VEKS har målsætning om at 

levere 100% CO2 neutral fjernvarme i 2030. 

- Prisstabilitet, historisk har fjernvarmen i Roskilde kunnet leveres med meget høj pris- og 

forsyningsstabilitet.  

- Omkostninger, rørene i jorden har en levetid på 50 -100 år, et fjernevarmeanlæg i huset til 

ca. 30.000 kr. har en levetid på op til 30 år og kræver ikke meget vedligehold. 

- Ingen tilslutningspligt, hvis man allerede har udskiftet sit gasfyr med et vedvarende 

energianlæg, f.eks. en varmepumpe der dækker huset varmeforbrug.  

- Relevant for alle, kan være relevant for alle, også folk der allerede har installeret en 

varmepumpe og naturligt får behov for udskiftning på et tidspunkt. 

 

Med venlig hilsen 

Aksel og Charlotte Nobel, Hyldeholm 21 
Christian Klimt-Møllenbach, Okseholm 6 
Dorrit Kromann, Skydebanevej 9 
Henrik Børsting, Veddelev Bygade 30 

Knud Møllenbach, Bandholmvej 13 
Kristoffer Olsson, Langholm 22 
Lars Bernsten Krogsgaard, Svaleøvej 64 
Lars og Randi Kjelkvist Brunse, Langholm 23 
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