
Hvad gør Vejle Kommune 
for at udrulle fjernvarme? 

Hvad er barriererne? 

6.12.2022
Christina Holmbjørn



Christina Holmbjørn

Energiplanlægger

Vejle Kommune

Kontakt:
Mail: chhha@vejle.dk
Tlf: 76812284

mailto:chhha@vejle.dk


Status i 
Vejle

Ca. 10.000 ejendomme på 
olie og gas.

10 forskellige 
fjernvarmeværker



Varmeplan grundlag 

• Politiske pejlemærker 
• Input fra fjernvarmeselskaber og 

TVIS (Trekantområdets 
Varmetransmissionsselskab I/S)

• Møder med borgere og 
varmegrupper

• Baggrundsanalyse fra COWI
• Statsligt krav – varmeplan i 2022

Borgermøder om fjernvarme



Potentiale
1. Grejs + Hornstrup byerne
2. Tirsbæk Bakker + Bredal, 

Engum og Assendrup Ødsted-
Jerlev-Nr. Vilstrup

3. Smidstrup-Skærup 
4. Vonge (+ Kollemorten) 
5. Frederikshøj
Lokalvarme:
7. Ny Højen
8. Ny Nørup
9. Randbøldal
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Fællesmøde: 
Politisk udvalg og 
Fjernvarmeselskaber



Varmeplan undervejs

Del 1: Indledning og politiske rammer Del 2: Varmehandlingsplan



Indhold – Handleplan 
Beskriver i 3 kategorier af områder:

• Potentiale for fjernvarme

• Potentiale for lokalvarme

• Ingen potentiale - skal konverteres til anden grøn 
opvarmningsform - f.eks. varmepumpe

Beskriver det vi ved på nuværende tidspunkt

Fjernvarmeselskaber har haft planen i 
høring inden den blev sendt ud.



Dynamisk varmeplan
• Klart svar?
• Beregninger tager 

tid, vi bliver hele 
tiden klogere.

• Opdateres løbende 
på hjemmesiden med 
nyeste viden.

https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/bolig-og-byggeri/bolig-og-oekonomi/varmeforsyning/kan-jeg-faa-fjernvarme-i-min-bolig/


Brev til ejendomsejere

Statslige udmeldinger:
• Ændrer sig – og gør det 

stadigvæk
• Vi skal sende ud til alle 

ejendomsejere på gas.
• 4 skabeloner – der passer til 

forskellige situationer
• Anbefaling om blanketter, links, 

hjemmesider mv.
• Plandata er ikke ordentligt 

udviklet for varmeplaner

Brevskabeloner:

Brevskabelon nr. 1
(Fjernvarme er godkendt og etableret)

Brevskabelon nr. 2
(Fjernvarme er godkendt, men endnu 
ikke etableret)

Brevskabelon nr. 3
(Fjernvarme planlægges, men der er 
endnu ikke et godkendt projektforslag) 

Brevskabelon nr. 4
(Fjernvarme er ikke planlagt) 



Blanketter – ønsker du fjernvarme?
Vi er tyvstartet
Har sendt blanketter ud 
til ca. 5.000 borgere
• Kortlægge interesse 

for fjernvarme
• Kontaktoplysninger
• ”Holde gryden i kog”
• Samarbejde med 

fjernvarmeselskaber



Breve erfaringer – modtagere
Vores erfaringer: 
• Målgruppe?
• Så simpelt som muligt
• Vær klar ved telefonen
• Kan vi indfri de forventninger der er?
• Tage højde for fejl i høringslister
• Folk er bekymrede

Borgermøde om fjernvarme



Erhverv
• Spørgeskemaer – opvarmning 

eller proces?
• Samarbejde med grønne 

erhvervsguides – energimøder
• Særskilt brev

Energimøde i Give



Barrierer – ønsker til fremtiden
Stat

Kommune Fjernvarmeselskaber

Fælles mål:
Klima, sikkerhed 

og bedste 
løsning for 
borgerne

Krav om varmeplan
”klar besked” breve
Primaenergifaktor
Tilslutningspligt
Plandata
Brevskabeloner 

Ikke juridisk forpligtiget
Forsigtige og skeptiske
Kan ikke følge med
Ny opgave

Udmønte statens krav
Samarbejde med 
fjernvarmeværker
Aktiv varmeplanlægning
Borgermøder



Barrierer – ønsker til fremtiden
Det går (for) stærkt

Fjernvarme i et større perspektiv:
- Strategisk energiplanlægning
- Smart udbygning af elnet
- Biogas
- Overskudsvarme
- Nye byudviklingsområder
- ….


