
Vi ønsker en fjernvarmeplan for hele Lejre By 
 
Høringssvar til Varmeplanen for Lejre By og omegn 
 
Indledningsvis glæder vi 10 grundejerforeninger os over de tilsagn, som både Fors og den 
kommunale administration gav på borgermødet om varmeplanen den 16. november. Det 
blev fastslået, at Fors’ igangværende samfunds- og brugerøkonomiske beregninger vil 
omfatte hele Lejre by, inkl. bebyggelserne øst for Lavringe Å. Dette er særdeles positivt, 
men fremgår ikke klart af selve varmeplanen. 
 
Med baggrund i, at vi i Lejre By og omegn betragter os som én by, anbefaler vi 10 
grundejerforeninger: 
 

 
 
Fremfor at dele Lejre op i flere områder bør man se byen som en helhed. Det gælder også 
p.t. el-opvarmede boliger, da man i dag for en rimelig økonomi kan klikke et nyt gulv på 
eksisterende gulve, incl. vandbaseret gulvvarme. Energistyrelsen har i juni lagt op til, at 
kommunen modsat tidligere kan vurdere varmeforsyningen for områder som en helhed. 
 
Denne solidaritet svarer til, at vi alle, uanset vi har børn eller ej, gerne betaler til børnehaver 
og skoler i fællesskabets ånd.  
 
Tilsvarende ønskes, at alle boliger bliver tilbudt tilslutning til fjernvarmen, uanset 
beliggenhed, dog undtaget Skråningen 1 og 2, Degnejorden og Muningården, hvor alle 
boliger har varmepumper. Hvis der er særlige økonomiske udfordringer i forhold til yderligt 
liggende områder, kan det overvejes at tilbyde disse tilslutning mod betaling af et tillæg. 

 
FÆLLESSKAB og SOLIDARITET er nøgleordene. 
 
Vi kan ikke se, hvad man har forestillet sig i kommunens varmeplan med hensyn til, hvor den 
påtænkte energicentral med en stor varmepumpe skal placeres. Vi har skriftligt den 30. maj 
2022 og på et tidligere møde med kommunen foreslået, at energicentralen placeres i 
grusgraven som nabo til rensningsanlægget. Med den placering kan støjgener fra luft/vand 
varmepumpe afskærmes, og det kan formentlig være fordelagtigt at udnytte varme fra 



spildevandet. Der vil også være plads til en varmeakkumulator og elkedel til spidslast.  Den 
regionale 16 bar gasledning til Osted passerer tæt forbi grusgraven, og MR-stationen, som 
forsyner det lokale 4 bar plastnet i Lejre, ligger i udkanten af grusgraven. Det må forventes, 
at den regionale ledning bevares, og energicentralen vil derfor kunne forsynes med gas som 
reserve for elforsyningen, så man opnår 100% fleksibelt elforbrug.  
 

 
 
 
Det kan ikke opnås med individuelle varmepumper med egen eller fælles energioptager 
(termonet). Efter 2030 forventer Energistyrelsen, at gasforbruget i Danmark kan dækkes 
med opgraderet biogas. 
 
Endelig er der en mulighed ved HOFOR’s vandforsyning, men der er nok for langt. 

 
Placeringen i grusgraven åbner for at forsyne Åvang og området mellem Åvang og de øvrige 
områder øst for åen.  
 
I de tætte bebyggelser i Åbanken, Rynkebakken, Sandbanken, Røglebakken/Maglehøjen og 
andelsboligerne på Store Stensager er varmepumper et problematisk alternativ på grund af 
minimale pladsforhold og de deraf forventede støjgener. Grundejerne vil skulle anskaffe 
meget dyre pumper for at leve op til støjgrænserne i skel, men under alle omstændigheder 
vil der forventeligt komme støjgener. Disse områder er i særdeleshed velegnede til 
fjernvarme. 
 
Den økonomiske fordel ved at Bøgebakken, Allerslev Skole og hal samt Kulturhuset Domus 
Felix trækker en stor mængde varme, bør komme hele Lejre-området til fordel. I det østlige 
Lejre er børneinstitutionen på Rynkebjerggårdsvej en stor aftager af varme. 

 
Mange el-opvarmede og nuværende varmepumpe-boliger vil uden tvivl alligevel tilslutte sig 
fjernvarmeløsningen. 

 
Én fjernvarmeløsning fremfor Termonet løsninger må være at foretrække, da det giver 
mulighed for, at varmekilden i fremtiden kan suppleres med andre varmekilder og en 
varmelager tank. Desuden er en løsning med fjernvarme og et varmelager langt mere 
fleksibel i forhold til de svingende elpriser end et termonet, hvor de individuelle 
varmepumper kun kan afkoble få timer. 
 
Det er desuden vores opfattelse, at det også må være en kommunal opgave at være 
fødselshjælper for evt. etablering af kollektiv jordvarme (Termonet), hvorfor vi hilser det 
velkomment, at kommunen nu vil igangsætte screeninger for Termonet. Vi antager, at vores 
område vil være blandt de udvalgte områder. 
 
Vi ser frem til, at vores synspunkter medtages i det videre arbejde med varmeplanen. 
 



På vegne af bestyrelserne i AB Rynkebakken, Grundejerforeningen Sandbanken, 
Møllerjordens Grundejerforening, Grundejerforeningen Åbanken, Grundejerforeningen 
Rødkildebanken, Grundejerforeningen Røglebakken, Grundejerforeningen Landevejshøjen, 
Lejre-Allerslev Grundejerforening, Grundejerforeningen Åvang og Højby Landsbylaug. 
 
Lejre, den 28.11.2022 
 

 
 


