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Resumé

Lejre Klimaplan har et mål om, at alle ejendomme i kommunen skal opvarmes med fossilfri
energi i 2030.

Ydermere har KL og regeringen i slutningen af juni 2022 indgået en aftale om, at alle
kommuner inden udgangen af 2022 skal have udarbejdet en varmeplan, der viser, hvordan vi
kan udfase naturgas som opvarmning.

Administrationen har med hjælp fra rådgivningsfirmaet Viegand Maagøe udarbejdet et
forslag til Lejre Varmeplan 2022, der viser, hvor der er potentiale for fjernvarme og anviser
alternativer i de områder, der ikke har potentiale for fjernvarme. Planen viser, at det udover
Hvalsø kun er i Osted og dele af Lejre, at der er potentiale for traditionel fjernvarme. Der er
dog brug for yderligere følsomhedsvurderinger i et projektforslag til endeligt at be- eller
afkræfte muligheden for fjernvarme. I den øvrige del af kommunen skal der findes andre
løsninger end traditionel fjernvarme.

I denne sag lægges varmeplanen op til politisk behandling med henblik på udsendelse i
offentlig høring i november 2022. Samtidig lægges op til at bede Fors om - så hurtigt som
muligt - at udarbejde projektforslag for Osted og en del af Lejre, så tvivl om, hvorvidt
fjernvarme reelt er en løsning, bliver fjernet så hurtigt som muligt. 

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forslag til Lejre Varmeplan 2022 godkendes til udsendelse i offentlig høring i 4 uger.
2. at der i høringsperioden inviteres til borgermøde om planforslaget. 
3. at administrationen beder Fors om hurtigst muligt at udarbejde projektforslag for Osted

og en del af Lejre.
4. at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 100.000 kr. med et tilsvarende

rådighedsbeløb i 2022 til anlægsprojekt 401 Plan for varme- og energiforsyning Lejre.
Bevillingen finansieres af den i budget 2022 afsatte pulje til strategiske klimatiltag på
bevilling 1.20.30 Fælles funktioner.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.



Sagsfremstilling

Lejre Klimaplan har et mål om, at alle ejendomme i kommunen skal opvarmes med fossilfri
energi i 2030. Ydermere har KL og regeringen i slutningen af juni 2022 indgået en aftale om,
at alle kommuner inden udgangen af 2022 skal have udarbejdet en varmeplan, der viser,
hvordan vi kan udfase naturgas som opvarmning, herunder hvor der er potentiale for
fjernvarme.

Administrationen har med hjælp fra rådgivningsfirmaet Viegand Maagøe udarbejdet et
forslag til Lejre Varmeplan 2022, der giver retning for den fremtidige varmeforsyning i Lejre
Kommune. Planen er vedlagt som bilag. Hovedkonklusionerne i planen er opridset herunder:

Kirke Hvalsø: Kirke Hvalsø er eneste by med eksisterende fjernvarme i kommunen.
Fjernvarmeværket arbejder på i fremtiden også at kunne varmeforsyne Nørre Hvalsø og et
område ved Præstemarksvej/Hestehaven, der i dag er gasforsynet. Værket forventer afklaring
i 2023, men mulighederne ser gode ud.

Osted: Der er udarbejdet en samfundsøkonomiske screening for Osted, der viser et positivt
robust resultat. Lejre Kommune er i dialog med Fors om mulig udbygning med fjernvarme.
Fors vil udarbejde projektforslag i 2023, der skal klarlægge potentialet nærmere. Boligejere,
boligselskaber og virksomheder opfordres til at afvente resultatet af projektforslaget inden
evt. investering i individuelle varmepumper.

Lejre: Der er udarbejdet en samfundsøkonomisk screening for Lejre, der viser, at der ikke er
samfundsøkonomi i at fjernvarmeforsyne hele Lejre/Allerslev området. Begrænses området
til Allerslev samt Lejre Stationsby (nord og vest for Lavringe Å) balancerer
samfundsøkonomien, men resultatet er ikke robust. Lejre Kommune er i dialog med Fors om
en afgrænsning, der kan sikre positiv samfundsøkonomi. Fors vil udarbejde projektforslag,
der kan klarlægge potentialet. Der kan forventes svar i løbet af 2023. Boligejere i
Lejre/Allerslev opfordres til at afvente resultatet af projektforslaget inden evt. investering i
individuelle varmepumper.

Kirke Såby: Den samfundsøkonomiske screening af Kirke Såby viser en negativ
samfundsøkonomi. Det er derfor jf. varmeforsyningsloven ikke muligt at gå videre med
fjernvarmeforsyning af Kirke Såby. Borgerne i Kirke Såby opfordres til at gå sammen enten
samlet eller i lokalområderne og undersøge potentialet for andre fællesløsninger, inden der
investeres i individuelle varmepumper.

Byerne Ejby, Kirke Hyllinge, Gevninge, Torkilstrup er varmemæssigt for små til at bære
omkostningerne til et traditionelt varmeværk baseret på stor varmepumpe, elkedel eller flis. I
disse byer opfordres borgerne til at gå sammen enten samlet eller i lokalområderne og
undersøge potentialet for andre fællesløsninger, inden der investeres i individuelle
varmepumper.

Energibesparelser: Velisolerede bygninger er en forudsætning for en effektivt og
velfungerende varmeforsyning, særligt hvis den er baseret på varmepumper. Planen
indeholder derfor anbefalinger til indsatser for energibesparelser både i boliger, virksomheder
og i kommunens egne bygninger.

 

Sammen om fælles løsninger



En væsentlig pointe i planen er, at hvis det skal lykkes at få etableret fjernvarme i Osted og
Lejre, så kræver det stor tilslutningsgrad. Andre fællesløsninger, som eks. termonet eller
andre nærvarmeløsninger, kræver også involvering og høj tilslutning. Hvis boligejerne i disse
områder konverterer til individuelle varmepumper, vil det være med til at udhule potentialet
for fjernvarme og fælles løsninger. 

 

Cirkulære om varmeplanlægning på vej
 Energistyrelsen har medio september 2022 sendt et cirkulære om den igangværende

varmeplanlægning i høring. Cirkulæret sætter rammerne for de dele af aftalen mellem KL og
regeringen om varmeplanlægning, der ikke er lovhjemmel til i varmeforsyningsloven.
Cirkulæret giver blandt andet mulighed for, at undlade samfundsøkonomiske beregninger i
projektforslag, hvis der er beregnet samfundsøkonomi for områderne i varmeplanen. Det er
dog en forudsætning, at varmeplanen med de samfundsøkonomiske beregninger har været i
høring. Projektforslag for Osted og dele af Lejre vil derfor, når cirkulæret bliver gældende,
kunne gennemføres uden de omfattende samfundsøkonomiske beregninger, hvis varmeplanen
bliver sendt i høring. 

 

Offentlig høring, borgerdialog, mobilisering om fælles løsninger
 Søndag den 11. september 2022 blev - som en del af klimaugerne og i samarbejde med Lejre

Klimagruppe - afholdt et borgermøde om fremtidens varmeforsyning i Lejre Kommune.
Mødet havde ca. 400 deltagere. Det primære formål med mødet var at give information om
det igangværende arbejde med varmeplanen, samt inspirere til, at borgerne lokalt kan drøfte
den aktuelle situation samt mobilisere i forhold til at skabe fælles løsninger i de forskellige
lokalområder. Lejre Kommune lovede, at der vil blive fulgt op i løbet af efteråret med
yderligere dialog. 

 

Varmeplan 2022 offentliggøres på Lejre Kommunes planportal
 Der er arbejdet med indholdet i planen helt frem til, at dagsordenen er publiceret. Det har

ikke været muligt at nå at få teksten lagt på Lejre Kommunes planportal, hvor også
Affaldsplan har været i høring, og klimatilpasningsplanen er lagt op. Det er planen, at
varmeplanen vil blive lagt på planfortalen i oktober sideløbende med den politiske
behandling af planen, så den er klar til at sende i høring, når den har været behandlet af
Kommunalbestyrelsen ultimo oktober 2022.

 

Endelig vedtagelse af Varmeplan 2022
 I følge aftalen mellem KL og regeringen skal varmeplanen endelig vedtages inden udgangen

af 2022. Administrationen vurderer, at der er behov for minimum 4 ugers høring af
varmeplanen. Det er derfor ikke muligt at få vedtaget planen inden udgangen af 2022, hvis
der også skal være en administrativ behandling og vurdering af de indsigelser og
kommentarer, der må forventes at komme ind i forbindelse med høringen. Vedtages
cirkulæret, som det er i høring lige nu, bliver der en mulighed for at kunne bede
Energistyrelsen om forlænget frist for offentliggørelse af varmeplanen på plandata.dk.

Administrationens vurdering



Offentlig høring, borgerdialog, mobilisering om fælles løsninger
 Administrationen anbefaler, at forslag til varmeplan sendes i høring i minimum 4 uger, og at

der planlægges et borgermøde i høringsperioden. Administrationen foreslår, at formålet med
mødet bliver dels at fortælle om indholdet af og den videre proces med planen, dels at følge
op på den opfordring om mobilisering, der blev givet på mødet den 11. september 2022.
Derudover foreslår administrationen, at der fortælles om Landsbypuljen og de
ansøgningskriterier m.m., der skal drøftes og besluttes i en anden sag på denne dagsorden.
Ydermere bør det overvejes, om der skal inviteres rådgivere samt leverandører af produkter
og ydelser, der kan sætte skub i omstillingen - særligt med fokus på fælles løsninger.

Som et supplement til borgermødet vil administrationen undersøge, om den nye
inddragelsesplatform 'Citizenlab' kan være en digital måde at understøtte dialogen om
varmeplanen og den lokale mobiliseringsindsats for fælles løsninger.

E-boksbrev til boligejere inden udgangen af 2022
 I aftalen mellem KL og regeringen er aftalt, at kommunerne inden udgangen af 2022 skal

give 'klar besked' til boligejerne om, hvorvidt de kan få fjernvarme, og i givet fald hvornår.
Hvis ikke fjernvarme bliver en mulighed, skal boligejerne oplyses om alternative muligheder.
Energistyrelsen er ved at udarbejde skabeloner til disse e-boksbreve. Udkast til
brevskabelonerne er sendt i høring hos KL og kommuner m.fl.

Indholdet i forslag til varmeplan og den igangværende dialog med forsyningsselskaberne
Fors og Hvalsø Kraftvarmeværk vil danne grundlag for e-boksbrevene. Administrationen
anbefaler, at der udsendes e-boksbreve i december 2022, når varmeplanen har været i høring.
Administrationen vurderer lige nu, at der i december vil være tilstrækkelig viden til at kunne
sende e-boksbrevet ud, også selvom varmeplanen ikke er blevet endelig vedtaget, inden
brevene skal sendes ud. Brevene forudsættes således udsendt administrativt og uden
yderligere politisk behandling.

 

Økonomi og finansiering

Der er afsat en pulje på 200.000 kr. til arbejdet med varmeplanen. Der er foreløbigt
disponeret ca. 160.000 kr. af denne pulje. Administrationen vurderer, at de resterende 40.000
kr. ikke er tilstrækkelig til at komme helt i mål med planen og aktiviteterne i høringsperioden.

Administrationen anbefaler derfor, at der frigives yderligere 100.000 kr. fra puljen til
strategiske klimatiltag på bevilling 1.20.30. Det resterende disponible beløb i puljen er
1.300.800 kr. I følge aftalen mellem KL og regeringen bliver Lejre Kommune kompenseret
med ca. 350.000 kr. for arbejdet med varmeplanen.

Bilag

Forslag til Lejre Varmeplan 2022 - 29-09-22
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