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Spørgsmål Svar 
Hvor stor en andel af husstandene på en vej skal tilkendegive 
sin interesse, før der kommer fjernvarme i et område og på en 
given vej?  
 

Hvor stor en interesse der skal være i et givent område og på en vej, 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.  
 
Vi melder ud, så snart vi har en løsning, hvor du kan tilkendegive din interesse for fjernvarme. Din 
interessetilkendegivelse vil gavne den videre planlægning af fjernvarme.  
 

Kan fjernvarme tilsluttes eksisterende solvarmeanlæg, der pt. 
er koblet til gasfyr? 
 

Som udgangspunkt kan man godt have supplerende varmekilder såsom solvarme.  
 
Det er dog for egen regning, at få solvarmeanlægget til at spille sammen med fjernvarme, og op til en 
selv at vurdere om det kan betale sig økonomisk både at have solvarme og fjernvarme.  
 

Hvornår, hvordan og i hvilken rækkefølge tages 
beslutningerne om fjernvarme i de enkelte områder? 
 

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 undersøgelserne at fjernvarmen er den bedste løsning for lokalområdet, så begynder vi at 
undersøge hvor stor interessen er for fjernvarme. Vi udarbejder samtidig et projektforslag for området, 
som skal sendes til godkendelse hos Holbæk Kommune.  
 
Når projektforslaget er godkendt og betingelserne for projektforslaget er opfyldt (bl.a. høj interesse for 
fjernvarme og projektet er økonomisk bæredygtigt), så kan vi give besked, om fjernvarmen kommer til et 
givent område og hvornår.  
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Hvor stor en investering vil det være for en typisk husstand at 
overgå fra gas til fjernvarme? 
 

Vi kan desværre endnu ikke sige noget om, hvad prisen kommer til at blive på fjernvarme i de forskellige 
områder. Vi kommer dog kun til at tilbyde fjernvarme, der hvor fjernvarmen er konkurrencedygtig, set i 
forhold til alternative løsninger såsom varmepumper.  Vi arbejder også på at finde en løsning, hvor du 
kan betale noget af tilslutningsprisen over din fjernvarmeregning. Vælger du dette, sammen med et 
fjernvarmeanlæg på abonnement, skal du ikke have et stort beløb op af lommen, når du vælger 
fjernvarme.  
 

Hvornår forventes der stillingtagen til de gule områder? 
 

Vi forventer at kunne give besked om, hvorvidt fjernvarmen kommer til gule områder i første kvartal af 
2023. 
 
Særligt for Holbæk by 
Vi kan allerede nu sige, at vi er i gang med at lave udbygningsplanen for, hvordan fjernvarmen kan 
udrulles i Holbæk by. Du kan holde dig opdateret her på siden. 
 

I siger det skal være prisstabilt. Der er skrækscenariet Jyderup 
hvor prisen har været stabil i nogle år, og så er prisen 
pludseligt steget helt enormt. Hvordan sikrer I at dette ikke 
sker for andre områder? 
 

Fjernvarme er smart, fordi det kan produceres på flere forskellige grønne varmekilder, og vi således 
vælger den billigste varmeproduktion. I de nye områder vil det også komme til at foregå sådan, at vi 
producerer fjernvarme med et mix af opvarmningsformer, så vi sikrer grøn og billig varme.  
 
I mange år har det været økonomisk fordelagtigt at fjernvarmen var produceret med gas i Jyderup. Den 
nuværende situation, som ikke kunne have været forudset, har gjort at priserne er steget. Vi ser dog nu 
at priserne falder igen.  
 
I Jyderup har vi netop indsendt projektforslag til Holbæk Kommune for etablering af et stort 
varmepumpeanlæg, som sammen med solvarme vil kunne producere billig varme og dermed holde 
priserne stabile.   
 

Er det besluttet, at der skal etableres geotermisk varme i 
Holbæk? 

Nej, det er ikke noget der er besluttet. Det er besluttet at indgå i et samarbejde om at undersøge 
potentialet for at benytte geotermi til fjernvarme. Vi ser frem til at undersøge det nærmere.  
 

Kan I sætte datoer på, hvornår vi kan tilkendegive interesse? 
 

Så snart det er muligt at tilkendegive sin interesse for fjernvarme, vil vi give besked.  
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Er der behov for service, når man har fjernvarme? Er det Fors 
A/S der står for service via abonnementsløsningen? 
 

Hvis man har et fjernvarmeanlæg på abonnement, er det Fors A/S der står for den løbende service og 
vedligeholdelse af dit anlæg.  

Hvordan vil fjernvarmen blive produceret? Bliver det via 
varmepumper, afbrænding eller noget helt andet? 
 

Det er ikke lagt fast endnu, hvordan sammensætningen af varmeproduktionen vil se ud i de forskellige 
områder. I Holbæk by undersøger vi bl.a. varmeproduktionsformer som store luft/vand varmepumper, 
elkedler, geotermi, fjordvarme og overskudsvarme fra erhverv og spildevand.  
 

I fortalte om processen for et fjernvarmeprojekt. Fra 
planlægning, til udbud og til tilkendegivelse af interesse mv. Er 
interessetilkendegivelsen en definitiv og forpligtende accept 
af at få fjernvarme? 

Nej, interessetilkendegivelsen vil være helt uforpligtende. Det er et godt redskab for os i den videre 
planlægning og for lokalområdet, som kan holde sig opdateret på hvor stor interessen er for fjernvarme.  

Kan I genbruge gasledningerne i vejen? eller skal 
gasledningerne bare blive liggende i jorden "til evig tid"? 

Vi kan ikke genbruge gasledningerne, når vi etablerer fjernvarme. Fjernvarmerør skal være isoleret og 
kunne tåle høj temperatur, og have den rette størrelse for at kunne levere fjernvarme til dig.  
  

En køber af huset overtager vel 
abonnementsbetalingspligten? 

Som sælger er du forpligtet til at oplyse om den indgåede abonnementsaftale og mulighed for at 
overtage aftalen. Du kan læse mere om vilkårene på fors.dk/regler  
 

Hvad er prisen på henholdsvis A) og B) 2023-priser for et parcelhus/rækkehus:  
 

• Prisen for Model A er 223,33 kr. pr. måned  
 

• Prisen for Model B er 138,33 kr. pr. måned 
 
Du kan læse mere om fjernvarmeanlæg på abonnement på fors.dk/fjernvarmeanlaeg  
 

Er der lavet en beregning for, hvad man skal forvente I 
tilslutningsomkostninger, og hvad forventes det at det vil 
koste i forbrug 

Vi kan desværre ikke sige noget om de forventede tilslutningsomkostninger eller forbrug, før vi kommer 
længere hen i planlægningen. Vi kommer dog kun til at tilbyde fjernvarme i de områder hvor fjernvarmen 
er konkurrencedygtig med andre opvarmningsformer.  
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Andre steder har løsninger hvis ens gasfyr går i stykker i 
projektperioden - har Fors A/S også det? 

Vi er ved at undersøge mulighederne for en garantiordning. Når vi nærmer os det enkelte område, giver 
vi nærmere besked om muligheden.  
 

Gælder gasafmeldingspuljen også erhverv? Du kan læse mere om statens afkoblingspulje på Evidas hjemmeside her: https://evida.dk/frakobling/  
 

Hvor forventer I at fjernvarmeværket skal ligge i Holbæk? Det er vi i øjeblikket ved at afklare i samarbejde med Holbæk Kommune.  
 

Er pris for stikledning inkl. i abonnementspris? Hvad er 
bindingsperioden? 

Prisen for en stikledning er et engangsbeløb. Abonnementsprisen dækker selve fjernvarmelægget og den 
løbende service.  
 
Bindingsperioden for et fjernvarmeanlæg på abonnement er på seks måneder.  
 

Hvem betaler for stikledning – også hvis det er erhverv? Som kunde betaler du selv for din stikledning. Det gælder også for erhverv.  
 

Hvad er afgørende for, om der kommer fjernvarme Kort fortalt:  
 

• Et fornuftigt varmegrundlag og tæt bebyggelse i et område 

• Om interessen er stor nok  

• Fornuftige anlægspriser 

• En lav langsigtet rente 
 
Ovenstående parametre der påvirker projektet, er med til at vise om projektet kan bære sig selv 
økonomisk og om fjernvarmen kan svare sig i et område.  
 

Hvornår udfases Gas? Regeringens mål er at al naturgas til rumopvarmning skal være udfaset i år 2035.  
 

Vil førstegangsbetalingen variere mellem kunderne? Alt efter 
adgangsforhold på grund mv.? 

Prisen for stikledningen vil være den samme uanset adgangsforhold.  
 

 

Har du andre spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på 70 20 20 66 eller på fors@fors.dk. Vi sidder klar til at hjælpe dig. 

https://evida.dk/frakobling/
mailto:fors@fors.dk

