
Fjernvarme i Haslev



Fjernvarme generelt
Vi er et lokalt a.m.b.a. som er grundlagt i 
1961 og vi har i dag ca. 2.200 forbrugere og 
en forbrugervalgt bestyrelse og dermed stor 
mulighed for medindflydelse.

Vi er underlagt ”hvile i sig selv” hvilket 
betyder at økonomien skal balancere, så det 
er et non-profit selskab.

Der er i over 30 år produceret miljøvenlig 
fjernvarme i Haslev, primært på halm, men 
også på sol de seneste år.  



96 % fossilfri varme
Haslev fjernvarme har i dag 5 forskellige 
produktionsformer. 

Halm som leverer ca. 92 % af vores 
varmeproduktion. Solfangere som leverer ca. 
4 % af vores varmeproduktion. Naturgas som 
hidtil har leveret ca. 4 % af vores 
varmeproduktion, men hvor vi pga. 
situationen i Ukraine har skiftet over til olie. 

En Elpatron, som er under indkøring, som 
kan omdanne overskudsstrøm til varme.

Denne fleksibilitet gør at vi kan variere vores 
varmeproduktion alt efter behov og priser.
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Udvidelse af 
fjernvarmen

Varmeforsyningsloven regulerer 
mulighederne for bl.a. at udvide 
forsyningsområdet. Forenklet så betyder det 
at der skal være tilstrækkelig med tilslutning 
til et nyt område før der kan tilbydes 
fjernvarme.

Ved at konvertere et hus fra naturgas til 
fjernvarme reduceres CO2 udslippet med 85 
%. 

Vi har opdelt byen i 5 områder, som hvis der 
er nok interesse for det, så vil vi tilbyde dem 
fjernvarme. 

For at kunne ændre opvarmningsform fra gas 
til fjernvarme skal kommunen godkende et 
projektforslag. 



Hvordan er det hos 
mig ? 

Når vi kommer længere frem i processen vil 
du få besøg af os, og der aftaler vi specifikt 
hvordan det bliver hos dig.

Der vil være synlige rør i dit bryggers.

Fjernvarme leverer minimum 60 grader 
varmt vand.

Du skal selv afmelde din gas forsyning og 
bestille frakobling.

Frakobling af gas koster i dag for et parcelhus 
7.017 kr. Denne omkostning skal du selv 
afholde.

Du ejer selv forsat dit varme og radiator 
system, og skal selv vedligeholde det.



Det videre forløb: 

Når der er kommet nok tilmeldinger for et 
område, så vil vi påbegynde arbejdet med at 
lave et projektforslag. Det går der ca. 6-8 
måneder med.

Hvis vi laver projektforslag for flere områder 
på samme tid, så vil der blive lavet en 
prioriteret rækkefølge for hvilke områder der 
konverteres hvornår. 

Når jeres område står for tur vil du blive 
kontaktet direkte af os, og så er det at der 
skal indgås en bindende aftale. 

Vi skriver løbende en status opdatering på 
vores hjemmeside. 



Spørgsmål ? 
Tilkendegivelser i alt 31.03.2022

Område Tilkendegivelser Antal huse

Anemonevej 5 1 ud af 7

Bellisvej 5 6 ud af 16

Bregnevang 4 9 ud af 31

Erantisvej 5 10 ud af 15

Floraparken 2 25 ud af 103

Gildringeparken 1 24 ud af 50

Granparken 4 1 ud af 25

Gransangervej 4 5 ud af 18

Gyvelvej 3 5 ud af 22

Hasselvej 3 13 ud af 27

Havetoften 2 15 ud af 20

Hyacintvej 5 6 ud af 15

Hyrdehøj 2 9 ud af 17

Johansgade 4 5 ud af 14

Korsagervej 5 3 ud af 10

Kæragervej 5 5 ud af 10

Lupinvej 5 12 ud af 17

Nordskovvej 1 16 ud af 28

Pilevang 4 13 ud af 27

Rosenvænget 5 24 ud af 58

Sandagervej 5 12 ud af 19

Solagervej 5 16 ud af 22

Sydskrænten 2 48 ud af 72

Syrenvej 5 21 ud af 39

Tulipanvej 5 2 ud af 4

Tofteagervej 5 8 ud af 19

Tyttebærvej 3 7 ud af 13

Valmuevej 5 0 ud af 9

Violvej 5 7 ud af 10

I alt 328 737 45%

Område 1: Gildringeparken, Nordskovvej 40 ud af 78 51%

Område 2: Floraparken, Havetoften, Hyrdehøj, Sydskrænten 97 ud af 212 46%

Område 3: Gyvelvej, Hasselvej, Tyttebærvej 25 ud af 62 40%

Område 4: Bregnevang, Granparken, Gransangervej, Johansgade, Pilevang 33 ud af 115 29%

Område 5: Anemonevej, Bellisvej, Erantisvej, Hyacintvej, Korsagervej, 133 ud af 270 49%

Kæragervej, Lupinvej, Rosenvænget, Sandagervej, Solagervej

Syrenvej, Tulipanvej, Tofteagervej, Valmuevej, Violvej



Haslev Fjernvarme

• Energivej 35

• 4690 Haslev 

• 5631 1141

• www.haslev-fjernvarme.dk

• post@haslev-fjernvarme.dk

http://www.haslev-fjernvarme.dk/
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