
Forslag og indsigelse til Varmeplanen for Lejre By og omegn. 
 
Med baggrund i, at vi i Lejre By og omegn, betragter os som én landsby, anbefaler vi at: 
 

 
 

1. Fremfor at kikke 100% rent økonomisk og dermed dele området Lejre By området og omegn  
op i, hvad der er mest økonomisk, bør man se på området som en helhed. 
 

2. Denne solidaritet svarer til, at vi alle uanset vi har børn eller ej, gerne betaler til børnehaver og 
skoler, i fællesskabets ånd.  
 

3. Tilsvarende ønskes at alle boliger, iflg. kortet, bliver tilbudt tilslutning til Fjernvarmen, uanset 
beliggenhed, dog undtaget Skråningen 1 og 2, Degnejorden og Muninggården hvor alle boliger har 
varmepumper.  
 

4. Skulle der være områder eller enkelte boliger, som ligger helt udenfor screeningen, bør de også 
have tilbuddet med angivelse af en evt. ekstra etablerings pris for at boligerne kan komme med i 
fjernvarmenettet. 
 

5. Placering af kraftvarmeværk i den gamle grusgrav ved vand rensningsanlæg samt Københavns 
vandforsyning, giver både mht. fysisk placering og mulig udnyttelse af varmen fra affaldsvand/rent 
vand – fordele som taler for at hele Lejre By området bliver tilsluttet. 
 

6. Den økonomiske fordel ved, at Bøgebakken, Allerslev Skole og hal, Skjoldungebørnehaven samt 
Kulturhuset Domus Felix trækker en stor mængde varme, bør komme hele området til fordel. 
 

7. Mange el-opvarmede og nuværende varmepumpe boliger, vil uden tvivl alligevel tilslutte sig 
fjernvarmeløsningen. Ikke mindst fordi der til el-opvarmede boliger, er kommet enkle økonomiske 
løsninger på clickgulv med gulvvarme. 
 

8. Én fjernvarmeløsning, fremfor måske 3-5 mindre Termonet løsninger, må være at foretrække, hvis 
kraftkilden om måske 10 år skal udskiftes, pga. den teknologiske udvikling, så er det kun ét sted, 
fremfor i værste fald at 700 varmepumper skal udskiftes. 
 

9. FÆLLESSKAB og SOLIDARITET er nøgleordene for Lejre By og omegn, også mht. fjernvarme. 
 

Med venlig hilsen 
På vegne af Lejre-Allerslev Grundejerforening 
Jan Adeltoft/28. november 2022 
 


