
Kære alle 

Der var borgermøde om fjernvarme 27. september. Se her Norfors.dk - Udbygningsplan for 
fjernvarme. Jeg deltog ikke, men kan oplyse følgende: 

Nordfors udrulningsplan angiver at fjernvarme kan udrulles i vores område. Man skal være 
opmærksom på, at planen forudsætter at en række tekniske forudsætninger og politiske 
beslutninger falder på plads. Det forekommer tvivlsomt om det flasker sig efter planen. Sagen 
har ikke været behandlet i byrådet. 

 På borgermødet deltog nemfjernvarme.dk . Efter det oplyste vil de kunne levere fjernvarme 
hurtigere, hvis der er tilstrækkelig tilslutning. Jeg har indhentet nedenstående oplysninger fra 
selskabet.  Citater i gult 

 Nemfjernvarme er et produktbrand under firmaet HELIAC A/S. Kompetencen med 
Fjernvarme udspringer således også heraf. Mht prisen er vi opså underlagt 
varmeforsyningsloven og skal prissætte indenfor dette. Vi mener at kunne levere et 
konkurrencedygtigt produkt der ligger lavere end alternativerne. 
 
”registrering” Det er i første omgang alene en interessetilkendegivelse. Dette er essentielt for 
at vi kan levere et prisbilligt produkt 

1. Hvad er det I leverer, er det den samlede ydelse, dvs udrulning af ledningsnet, 
tilslutning og leverance af varme ? Det er hele pakken 

2. Hvor kommer ledningsnettet fra. Har I et samarbejde med Nordfors, som forventer at 
udrulle net i vores område 2026-2027. Vi har ingen planer om at udrulle i de områder 
som Norfors har fået godkendelse til at udrulle  af Fredensborg kommune. Vi 
samarbejder med Norfors, men pr er der ikke planer om at ”dele” rør. I de områder vi 
forventer at levere fjernvarme vil vi selv sørge for såvel godkendelser som rør. Dvs 
både distributionen og tilslutning til de enkelte husstande 

3. Hvordan produceres varmen. Vha sol, elpatroner og varmepumper 

4. Har I referencer, hvor leverer I i dag? Vi leverer solvarme til EON i Lendemarke og 
til Norfors  

Jeg vil foreslå, at I overvejer en uforpligtende registrering, såfremt I har en rimelig interesse 
for at vælge fjernvarme. Det gøres her: nemfjernvarme.dk 

  

For god ordens skyld. Dette er er ikke en sag for vejlaget, men vi har jo en fælles interesse, 
og hvis der er andre der har informationer at dele vil det sikkert være velkomment 

  

Mvh Mogens Schou, 4A. Ejlersvej. 

 


