
Velkommen til online
informationsmøde
Fjernvarme i Holbæk Kommune

Mødet starter kl. 19.00



Dagens program

• Velkomst
• Indledning fra Holbæk Kommune 
• Analyse af fjernvarmepotentialet
• Status på fjernvarmeplanlægningen
• Om gravearbejdet
• Installation i huset
• Spørgsmål og svar

fors.dk/fjernvarmeholbaek



Rammer for 
varmeplanlægning
Klimaaftale om grøn strøm og varme 
(Danmark kan mere II)

• Ambition om, at gas til rumopvarmning skal 
udfases

• Grøn fjernvarme, der hvor den er den bedste 
løsning

• Besked til husejere med olie- eller gasfyr, om
de kan få fjernvarme

Strategisk Varmeplan 2022-2030
• Udfasning af olie og naturgas
• Ny fjernvarme
• Grøn individuel opvarmning





Analyse af 
fjernvarmepotentialet

• Holbæk By
• Svinninge
• Vipperød
• Tølløse
• Jyderup



6

Introduktionsdag for nye 
kolleger i Fors A/S
2. februar 2022

Vejen til 
fjernvarme…

Fjernvarme 
installeret

Planlægning
hos husejer

Anlægsarbejde

Underskriv aftale 
om fjernvarme

Behandling hos 
kommunen

Tilkendegiv 
interesse

Detailprojektering

Installation af 
fjernvarmeanlæg

Hvorfor tager det 
så lang tid

Udbud af 
anlægsarbejde

Planlægning



Holbæk by udbygningsplan



Resterende potentielle fjernvarmebyer

• Mere detaljerede analyser pågår p.t.
• Forventer afklaring i Q1 2023

VipperødSvinninge Tølløse



Jyderup

• Projektforslag for nyt 
varmepumpeanlæg indsendt

• Potentiale for udvidelse af 
fjernvarmenettet

• Sikre stabil og konkurrence-
dygtig fjernvarmepris 



Om gravearbejdet
• Vi sender materiale og holder informationsmøder 

i god tid, inden vi går i gang med arbejdet

• Vi indgår en aftale med dig omkring placering 
af stikledning

• Vi går efter den kortest mulige ledningsføring 
under hensyntagen til dine ønsker

• Maks. 15 arbejdsdage på privat grund

• Du får et skab til stikindføring

• Vi retablerer til samme stand, som inden vi 
startede arbejdet



Udførelse af fjernvarmestikledning



Udførelse af gadeledning



Installation i huset?
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Fjernvarmeskab



Hvad skal jeg vælge?
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