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Spørgsmål Svar 
Hvordan vil I undersøge interessen for fjernvarme i de 
udvalgte områder? 
 
Når I analyserer fjernvarmepotentialet i et område - hvordan 
undersøger i så, hvor høj tilslutning der potentielt vil være? 
 

Vi er i øjeblikket ved at finde en løsning, hvor det bliver muligt at tilkendegive sin interesse for 
fjernvarme via www.fors.dk. Når løsningen er klar for dit område, vil vi give besked.  
 
Økonomien i projektet vil bestemme, hvor stor tilslutningsgraden skal være, før det kan svare sig at 
etablere fjernvarme. Tilslutningsgraden kan derfor variere mellem områderne med potentiale afhængigt 
af projektets karakteristika. Hvor stor en interesse der skal være i et givent område, afhænger af 
varmegrundlaget og hvor tæt bebyggelsen i området er. Med stigende anlægspriser og lånerenter 
forventer vi dog, at der skal være en høj interesse i de forskellige områder. 
 

Vil der være nogen form for tilslutningspligt? 
 

Nej, der vil ikke være tilslutningspligt til fjernvarme.  
 
Fjernvarme er et tilbud, og du er ikke forpligtet til at tage imod det. Regeringen og stort set alle 
folketingets partier har dog besluttet, at al naturgas og olie til rumopvarmning skal udfases inden 2030, 
så du kan blive pålagt flere afgifter på naturgas og fyringsolie i fremtiden. Her vil fjernvarme være et 
fordelagtigt tilbud. 
 

Hvad med et samarbejde hen over kommunegrænserne i 
forhold til fjernvarmen - er det en mulighed? 
 

Ja, det er en mulighed. Det er noget vi er opmærksomme på i vores arbejde.  

Har Roskilde Kommune og Fors A/S medtaget muligheden for 
at genanvende varme fra det store nye Microsoft datacenter, 
der netop etableres i Gadstrup, når beregningerne 
udarbejdes? 
 
jf. rapporter fra byggeprocessen har Microsoft angivet at de er 
villige til at indtænke dette i deres byggeplaner. Vil Microsofts 
serverpark i Gadstrup indgå som en potentiel energi-
leverandør og være en del af planen? 
 

Ikke i første omgang. Roskilde Kommune har gjort hvad de kunne, indenfor det råderum de har, for at 
indtænke fjernvarmen fra start. I øjeblikket fremmer de lovgivningsmæssige rammer desværre ikke 
muligheden for udnyttelse af overskudsvarme fra datacentre.  
 
Roskilde Kommune og Fors A/S holder løbende øje med udviklingen på området.  
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Hvad dækker Jyllinge midt over? 
 

Bor du i Jyllinge, så kan du bruge vores søgefunktion, og finde ud af om du bor i et område med 
potentiale for fjernvarme. Gå ind på www.fors.dk/fjernvarmeroskilde og klik på knappen ”Slå din adresse 
op her”. Så kan du søge på din adresse og se, om der er potentiale for fjernvarme på din adresse.  
 
Du kan også søge på kortet inde på Roskilde Kommunes hjemmeside, og se om du hører indenfor 
området med fjernvarmepotentiale. Du finder kortet her: www.roskilde.dk/varmeforsyning.  
 
 

Hvis et potentiale-område ikke er rentabelt. Får vi så en 
Update i E-Boks? 
 

Ja. Roskilde Kommune vil give besked, hvis et potentiale-område ender med ikke at være rentabelt.  

Er biogas undersøgt som et alternativ? 
 

Ja, men biogas benyttes mest hensigtsmæssigt dér, hvor der ikke er alternativer. Meldingen fra statslig 
side er, at biogas ikke skal benyttes til rumopvarmning. Opvarmning af boliger og erhverv kan med fordel 
foretages med grøn fjernvarme og mindre varmepumpeanlæg. 
 

Kan/må man koble varmeveksler på til opvarmning af 
swimmingpool? 
 

Som udgangspunkt kan det godt lade sig gøre. Det kræver dog en konkret vurdering, om der er 
tilstrækkelig kapacitet i fjernvarmenettet, hvor du bor. Kontakt os meget gerne på 70 20 20 66 eller på 
fors@fors.dk, så vi kan høre mere om den konkrete forespørgsel.  
 
Se eventuelt også vores tekniske bestemmelser for fjernvarme på www.fors.dk/regler afsnit 3.2.  
 

Med øget brug af fjernvarme øges efterspørgslen på 
biobrændsel. Er det en knap ressource, og hvordan forventes 
øget efterspørgsel at påvirke prisen på fjernvarme? 
 

Fjernvarme er smart, fordi man kan bruge flere forskellige energikilder til varmeproduktionen. 
Biobrændsel er en overgangs-energikilde, der bliver udfaset af fjernvarmeforsyningen over tid. Du kan 
læse mere om den aktuelle produktion af fjernvarme på www.varmelast.dk/  
 
Det videre arbejde med at udfase biobrændsel i fjernvarmeforsyningen er fint beskrevet her: 
www.varmeplanhovedstaden.dk  
 

Er der nogen udfordringer, hvis man har genvex og 
gulvvarme? 
 

Nej, det er der ikke. Gulvvarme er godt og sikrer en lav returtemperatur, når du har fjernvarme. På den 
måde udnytter du fjernvarmen bedst muligt. 

http://www.fors.dk/fjernvarmeroskilde
http://www.roskilde.dk/varmeforsyning
mailto:fors@fors.dk
http://www.fors.dk/regler
http://www.varmelast.dk/
http://www.varmeplanhovedstaden.dk/
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kommer Evida efter Fors A/S og graver op for at fjerne 
gasrøret? 
 

Gasrøret bliver klippet over og afproppet et stykke fra dit gas skab og ude i vejen. Det meste af gasrøret 
bliver liggende i jorden. Det betyder, at der ikke skal graves af to omgange på din ejendom.  

Kan man eksempelvis få sat sit fjernvarmeanlæg op i sin 
garage og ikke i huset? 
 

Ja, hvis det er der dit gasfyr/varmekilde er placeret i forvejen og garagen samtidig er velisoleret.  

Får man igen en påmindelse om tilmelding umiddelbart før 
gravemaskinerne kommer forbi ens hus? 
 

Du bliver kontaktet af os i god tid og 2-3 gange inden gravemaskinerne lander på en pågældende vej. Du 
er også altid velkommen til at ringe til os på 70 20 20 66, hvis du kan se, at gravemaskinerne holder på 
vejen. 
 

Vil det være muligt at kunne modtage tilskud til reetablering 
af f.eks. indkørsel, såfremt man ønsker at foretage ændringer 
efter endt arbejde på matrikel? 
 

Nej, det kan man desværre ikke. Vi reetablerer til samme stand, som det så ud, inden vi gik i gang med 
gravearbejdet.  

Kan I sige noget om, hvorvidt det kan betale sig økonomisk for 
borgerne i Vindinge? Der florerer beregninger om, at det vil 
være 3-4 gange dyrere end gas. 
 

Så snart vi kender de præcise tilslutningsvilkår for Vindinge, vil der også blive lanceret en beregner på 
www.fors.dk , hvor du kan få et overslag på dine fremtidige fjernvarmeudgifter.  
 

Hvad vil en tilslutning til fjernvarme koste den enkelte 
villaejer? 
 

Så snart vi kender de præcise tilslutningsvilkår, vil prisen også blive meldt ud. I Fors A/S vil vi være sikre 
på at kunne tilbyde en konkurrencedygtig varmepris, når vi tilbyder fjernvarme.  
 

Hvis der ikke kommer fjernvarme til et potentielt område, får 
man så mulighed for at søge tilskud til varmepumpe? 
 

Ja. Vi undersøger muligheden for fjernvarme i alle de potentielle områder samtidig. Den første beslutning 
vi træffer her i første kvartal handler om, hvorvidt det giver mening at arbejde videre med at planlægge 
fjernvarme i området. Viser vores beregninger, at det ikke giver mening, så vil du få besked. Det vil 
derefter være muligt at søge tilskud til varmepumpe.  
 

Overvejes det at kombinere fjernvarme med meget store 
underjordiske varme lagre opvarmet fra sommer til vinter via 
solvarme? 
 

Solvarme, der skal dække et årligt varmeforbrug via et varmelager, vil optage store arealer og kræver 
langt større investeringer end et stort varmepumpeanlæg til fjernvarme. Det er lovgivningsmæssigt 
bestemt, at vi skal vælge de løsninger, der er mest økonomisk fordelagtige for vores fjernvarmekunder 
og samfundet. 

I siger det skal være konkurrence dygtigt på økonomien. Er 
miljø parametre overhovedet med i ligningen? 

Ja, de er med i de samfundsøkonomiske beregninger. Du kan læse mere her.  

http://www.fors.dk/
https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/samfundsoekonomiske-analysemetoder
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Er vurderingen for rentabiliteten primært baseret på 
anlægsomkostningerne til ledningsnettet og antallet af 
tilslutninger eller er der også nogle synenergi effekter på selve 
værket? Altså bliver det billigere og billigere for hver gang der 
er en by der tilslutter sig 
 

Ja, hvis det kunne svare sig at forbinde byerne med fjernvarme, kunne der givetvis opnås nogle 
besparelser ved etableringen af produktionsanlæggene. Med de nuværende forudsætninger, er der dog 
ikke noget der tyder på, at det vil kunne svare sig økonomisk at forbinde byerne, da afstandene er for 
store.  

I nævner nye afregningsmetoder i fremtiden for at få 
lavenergihuse med på fjernvarme. Hvornår kan vi forvente at 
kende detaljerne for det? 

Vi er i fuld gang med arbejdet, og vi melder detaljerne ud omkring den nye prisstruktur på fjernvarme i 
løbet af i år.  

 


