
 

 

Status på arbejdet med Tuse Næs Fjernvarme            11/11-2022 

Hvad sker der i arbejdet med at etablere lokal fjernvarme på Tuse Næs siden 

borgermødet den 15. september 2022 i Pyramiden på Udby Skole 

 

Arbejdsgruppen har gang i en række aktiviteter for at få etableret opbakning til et stabilt og 

rentabelt grundlag for et lokalt fjernvarmeværk på Tuse Næs – eventuelt kombineret med 

Termonet (se længere nede i teksten).  

Borgerinddragelse: 

Dette gælder primært tilvejebringelse af interessetilkendegivelser fra borgerne, hvor vi i den 

kommende periode vil gennemføre en dør-til-dør-undersøgelse for at få kendskab til mængden af 

borgere, virksomheder og institutioner, som vil være med. Har man lyst til bakke op om og/eller at 

bidrage med dette arbejde, kan man kontakte Hans Ravn på telefon: 20741926 eller mail: 

h@hans-ravn.dk       

Der er uddelt en folder i Hørby området, som beskriver projektet. Den er ved at blive delt ud i 

Udby og flere mindre landsbyer og bebyggelser. Folderen kan downloades fra hjemmesiden, 

Facebook og ”Plakatsøjlen” senest fra 18/11-2022.  

Tids- og projektplaner: 

Arbejdsgruppen har holdt møder med øvrige lokalområder, om de vil være interesseret i at 

etablere lokale fjernvarmeværker, så vi kan skabe en større driftsenhed for lokale værker i Holbæk 

Kommune. 

Vi holder møder med administrationen i Holbæk Kommune, for at skabe en konstruktiv og politisk 

forankret vej til etablering af Tuse Næs som pilotprojekt for et lokalt fjernvarmeværk i Holbæk 

Kommune. 

Vi søger indmeldelse i Dansk Fjernvarme for at få hjælp derfra til etablering at et lokalt 

fjernvarmeselskab. Det har gjort, at vi har fået adgang til en screeningsmodel for at se, om det kan 

blive rentabelt. Der mangler dog nogle inputs fra forskellige steder for at give en fornuftig 

beregning. Der arbejdes på at skaffe disse informationer f.eks. i samarbejde med Odsherreds 

Forsyning og andre. 

Arbejdsgruppen har færdiggjort forslag til vedtægter for Tuse Næs Fjernvarme på baggrund af 

vedtægtsforslag fra Danske Fjernvarme, så vi kan stifte et egentligt fjernvarmeselskab her på Tuse 

Næs. Det er samtidig et krav for, at vi kan blive optaget som medlemmer i Dansk Fjernvarme.  

Vi undersøger også mulighederne omkring Termonet, da det kan være et alternativ og/eller 

supplement til ordinær fjernvarme, særligt i mindre bysamfund. 

Termonet er et forsyningsnet, der, billigere end fjernvarme, transporterer varmeenergi fra 

forskellige energikilder i kombination med jordvarmepumper. Nettet kan både etableres til mange 

og få bygninger – og kan således nå ud til mindre bysamfund udenfor Udby og Hørby. 

Afgørende knast i det videre arbejde er, at arbejdsgruppen og Lokalforum ikke har det nødvendige 

økonomiske grundlag til at kunne igangsætte en egentlig screening- og forundersøgelse i 

samarbejde med et ingeniørfirma. Kravet er ca. kr. 150.000. 
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Holbæk Kommune har vedtaget en pulje til dette på kommunalbestyrelsesmøde den 25. oktober. 

Vi kender først ansøgningskriterierne til denne pulje i december/januar. Vi presser dog hårdt på 

for at komme i gang tidligere. 

Ligeledes har vi ansøgt Energistyrelsen om puljemidler, hvor vi heller ikke forventer at få svar før i 

det nye år. 

Hvis skal vi i gang før, så mangler der nogle lokale investorer, som vil lægge ud, så vi kan starte 

arbejdet nu. Henvend jer til formanden for Tuse Næs Lokalforum Henning Olsen på tlf. 20820346 

eller mail henning.w.olsen@privat.dk, hvis I vil bidrage til at speede processen op. 

Vi arbejder på at komme i dialog med Andel (Danmarks største energiselskab) for at se, om de 

kunne være investor i lokal fjernvarme, da der skal bruges meget strøm til varmepumper og 

elkedler. Det kunne måske derfor være et interesseområde for dem. Vi skal mødes med dem i 

november måneder. 

Vi har endnu ikke modtaget nogle modeller eller beregninger fra FORS, som kommunens politikere 

oplyste, at de afventede, ved borgermødet i september måned. Så det går rigtig langsomt. Vi har 

rykket for svar i forbindelse med vores agtindsigtssag hos FORS. 

Vi arbejder med flere placeringsforslag til et varmeværk, da det kan give udfordringer med 

kystbeskyttelseslinjer og by-/landzone, så det skal også på plads for at komme videre. 

Vi er i god og konstruktiv dialog med Holbæk Kommunes administration og energiplanlæggere, 

næste møde med dem er den 16. januar 2023.      

Proces i dato-orden 

15/9-22 Borgermøde på Tuse Næs 

15/9-1/1-23 Indsamling af interessetilkendegivelser på Tuse Næs 

3/10-22 Møde med interesserede lokalfora i Holbæk Kommune 

12/10-22 Deltagelse i borgermøde i Vipperød 

17/10-22 Møde om beregninger for Tuse Næs 

24/10-22 Møde med Holbæk Kommune om den videre plan 

3/11-22 Møde om Termonet og vedtægter for Tuse Næs Fjernvarme 

7/11-22 Møde med energigruppe Vipperød 

16/11-22 Møde med Andel 

XX/XX-22 Møde med ingeniører, hvis lokalopstartskapital findes 

 

16/01-23 Møde med Holbæk Kommune 

26/1-23 Borgermøde i Svinninge 

 

 

Udarbejdet af Tuse Næs Lokalforum 

11/11-2022 
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