Fjernvarme i Drømmeland
Norfors afholder borgermøder om udrulning af fjernvarme sammen med ejerkommunerne
Rudersdal, Hørsholm, Allerød, Fredensborg og Helsingør. 8/11-22 var det Hørsholms tur.
I kølvandet på krigen i Ukraine og energiprisernes himmelflugt har den afgående regering
arbejdet på at accelerere udrulningen af fjernvarme i de nuværende naturgas-områder,
som omfatter 400.000 boliger. Hvor Norfors i 2021 ikke havde planer om andet end
fortætning i de nuværende fjernvarmeområder, foreligger der nu en udrulningsplan for
fjernvarme i de 5 kommuner. Den gode nyhed er, at alle gaskunder vil få tilbudt fjernvarme.
Den dårlige nyhed er, at det vil de ikke. Hvordan hænger dét sammen?
Norfors har inddelt byområderne i 3 faser: 2023-25, 2026-27 og senere end 2027.
Årstallene referer til, hvornår Norfors vil begynde at kigge på områderne. Så skal der laves
et projektforslag, som skal godkendes af kommunen. Det tager nok 1-2 år. Herefter har
Norfors 5 år til at gennemføre projektet.
Det kræver tålmodighed og en god pengepung at vente til 2033 på at få tilbudt fjernvarme.
Men der bliver lukket for gas til boligopvarmning i 2035, så noget skal gaskunderne jo
gøre. Fjernvarme er et godt alternativ.
Vi får det bare ikke tilbudt. I sin oprindelige plan regnede Norfors med, at mindst 90% af
beboerne skulle tilslutte sig, før der ville komme fjernvarme. Det er helt urealistisk. På
mødet 8/11 afviste Norfors og Hørsholm Kommune at sige noget om, hvor stor
tilslutningsgraden skulle være, men det blev fremhævet flere gange, at økonomien i de
enkelte del-forsyningsområder skulle balancere. Hvis vi forestiller os to områder med 40
hhv 80% tilslutning betyder det, at beboerne i det første område skal betale dobbelt så
meget for varme som beboerne i det andet. Meld dig til fjernvarme og deltag i det store
lotteri! Norfors sikrer deres økonomi ved at skubbe hele risikoen over på borgerne. Men
skidt pyt, vi får jo slet ikke et tilbud om fjernvarme. Med en udsigt til i bedste fald at kunne
få fjernvarme i 2030 vil et flertal af boligejere garanteret have anskaffet sig varmepumper
længe inden. Og selv hvis resten fik fjernvarme, ville den blive rasende dyr på grund af
manglende tilslutning.
Der ligger gode intentioner bag regeringens ønske om at accelerere udrulning af
fjernvarme. Dagens fjernvarmekunder har knap nok mærket noget til energiprisernes
himmelflugt. Det er der mange gode grunde til. Én af dem er, at man med fjernvarme har
mulighed for at udnytte spildvarme fra for eksempel affaldsforbrænding, som det sker i
Hørsholm og Fredensborg kommuner. Vores 50-årige erfaring med fjernvarme viser, at
fjernvarme er bedst og billigst for både samfundet, forsyningsselskabet og boligejeren.
Hvorfor sætter vi så ikke bare turbo på udrulning af fjernvarme?
Fjernvarme giver en unik mulighed for at udnytte spildvarme fra andre aktiviteter.
Kommunens og Norfors's hoveropgave burde være at skabe erhvervsmulighederfor nye
virksomheder, der genererer spildvarme. Der er masser af muligheder, for eksempel
energilagring med henblik på at udjævne udsvingene i grøn elproduktion fra vind og sol.
Det sker bare ikke!
Tidligere kunne kommunerne pålægge boligejerne tilslutningspligt til kollektive
energianlæg. Den mulighed afskaffede et flertal på Christiansborg for en håndfuld år
siden. Man ville give boligejerne et frit valg. Men uden tilslutningspligt ender alle
naturgaskunderne på private varmepumper. De får ikke tilbudt fjernvarme, og så er der

ikke andre muligheder. Frit valg? Nu tvinger man indirekte 2-300.000 naturgaskunder over
på individuelle varmepumper, selv om fjernvarme havde været en bedre løsning.
Hvad kunne vi have gjort?
Jo, først og fremmest kunne vi genindføre kommunernes mulighed for at pålægge
boligejerne tilslutningspligt til fjernvarme. Man kunne kombinere det med, at boligejere
med varmepumper kunne fortsætte med deres varmepumpe i 10 år, hvorefter
tilslutningspligten blev udløst. Eller man kunne give boligejere, hvis gasfyr brød sammen
inden der kom fjernvarme, tilbud om at leje en varmepumpe på favorable betingelser, indtil
fjernvarmen blev rullet ud i deres område. Det er et anliggende for Christiansborg.
En anden måde at lette prisen for boligejerne i nye fjernvarmeområder kunne være at
afskrive anlæggene over 40 år i stedet for de 20, der er reglen i dag. Det er også et
anliggende for Christiansborg. I dag forventes nye gadeledninger til fjernvarme at holde i
60 år, så 40 års afskrivningstid virker jo ikke ligefrem dristigt, vel?
En anden måde er at tilbyde finansiering af boligejernes tilslutningsgebyr til fjernvarmen. I
Hofor-området er tilslutningsgebyret meget lavt. Resten afdrages via varmeregningen over
20 år.
Ingen af disse muligheder blev omtalt på borgermødet i Hørsholm. Som boligejer sidder
man tilbage med en fornemmelse af, at hverken Norfors eller kommunen ønsker
fjernvarme. De kunne sagtens være kommet os i møde – men de gjorde det ikke.
Borgermødet var en ørkenvandring. Fjernvarme er i Hørsholm henvist til Drømmeland.

