
Kære Lokalrådsformand  
 
 
I  juni 2022 indgik et stort flertal i Folketinget ”Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022”. 
Målet i aftalen er blandt andet afvikling af al brug af gas og olie til opvarmning. Det meste skal ske inden 
2030. 
 
På baggrund heraf har Kommunalbestyrelsen lade udarbejde og godkendt en varmeplan for Faaborg-
Midtfyn Kommune, hvor der er anvist fjernvarmebyer og byer hvor der kan være potentiale for fjernvarme.  
I kan finde planen og tilhørende bilag på dette link. https://www.fmk.dk/politik/politikker-planer-og-
strategier/natur-og-miljoe/varmeplan-2022-2030/ 
 
I aftalen lå også en forpligtigelse til kommunerne om at alle husstande i Danmark, som er opvarmet med 
naturgas eller olie inden udgangen af 2022, skal  have klar besked fra kommunen, om man vurderer, at 
fjernvarme er en realistisk mulighed i deres område eller ej. Er det ikke en mulighed, skal man oplyses om 
alternativerne – fx egen varmepumpe eller etablering af mindre fælles varme anlæg for flere ejendomme. 
 
I Faaborg-Midtfyn Kommune  har kommunalbestyrelsen besluttet at udvide informationen til at omfatte 
alle husejere, (og senere også alle virksomhedsejere). I bilag 1 er orientering om de fem forskellige 
brevtyper. 
 
BBR 
BBR står for Bygnings- og Boligregistret og har til hensigt at sikre en ensartet registrering af boliger og 
bygninger i Danmark og samtidig kunne stille oplysninger til rådighed for offentligheden.  
I forbindelse med henvendelse til husejerne har vi trukket på de BBR-oplysninger, som de har indmeldt om 
deres bolig. Derfor kan der være fejl i de oplysninger, som vi sender ud. Vi opfordrer til at rette disse 
oplysninger. Både i brevet og i den individuelle borgerside, der bliver gereret i forbindelse med 
udsendelsen, er der henvisninger til, hvordan man retter BBR-oplysninger.  
Vi har også valgt at sende til boligejere med varmepumpe, idet, der kan være husejere, som ønsker at skifte 
til fjernvarme.  
 
HVAD KAN GØRES LOKALT OG HVAD ER DEN VIDERE PROCES? 
Som tidligere nævnt er formålet med varmeplanerne at gøre Danmark uafhængig af naturgas fra Rusland, 
og få vores samfund væk fra brugen af fossile brændstoffer ved at opstille varmeforsyningen til mere 
grønne løsninger. 
 
Alt tyder på, at Fjernvarme både for klimaet, samfundet som helhed og for forbrugernes økonomi, komfort 
og fleksibilitet i en mere grøn verden er den bedste løsning at udbrede, hvor muligt. Det gælder dér, hvor 
tilpas mange ejendomme ligger tilstrækkelig tæt til, at det økonomisk kan betale sig at anlægge fjernvarme. 
I Varmeplanen udpeges de bysamfund, hvor vi tror på, at fjernvarme er den bedste løsning.  
 
Og der er er travlt med omstillingen af flere grunde end klimaet, herunder den aktuelle energikrise.   
Varmeplanen skal allerede i 2023 føre til en endelig afklaring af, om der er nok til tilslutning til et 
fjernvarmeprojekt i de udpegede bysamfund, så anlæg kan sættes i gang med det samme derefter. 
 
I Varmeplanen peges også på de mulige løsninger for grøn omstilling i områder, hvor der næppe er basis for 
fjernvarme. Altså de steder, hvor det både kan være relevant med mindre fælles løsninger eller med 
individuelle løsninger for den enkelte ejendom. 
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Byer hvor fjernvarme er etableret og byer hvor fjernvarme er godkendt, men endnu ikke etableret. 
I de byer hvor der er etableret fjernvarme og byer hvor fjernvarme er godkendt men endnu ikke etableret 
(brev 1 og 2) handler det om for husejerne at forholde sig til, om de vil konvertere deres nuværende 
energikilde  til fjernvarme.  
 
Mulige fjernvarmebyer. 
I de 11 byer (brev 3), som er udpeget som mulige fjernvarmeområder (se nedenfor hvilke byer det er),  har 
kommunalbestyrelsen besluttet at stille en underskudsgaranti for udarbejdelse af såkaldte 
projektforslagundersøgelser. Det betyder at borgerne ikke selv skal indsamle økonomi typisk 40 til 50.000 
kr. til at få lavet en beregning af om det er økonomisk rentabelt at lave et fjernvarmeprojekt.  
Processen starter med en forundersøgelse, hvor man undersøger om det er både privat- og 
samfundsøkonomisk rentabelt at etablere fjernvarme.  
I Faaborg-Midtfyn Kommune  er vi i den gunstige situation, at  forundersøgelser kan igangsætte allerede i 
januar, idet vi med i et Europæisk pilotprojekt  – COHEAT, som finansierer denne indledende analyse.  
 
(COHEAT, der har til formål at sætte skub i den grønne omstilling af boliger  med indsatser for 
varmeomlægning og energirenovering af boliger og bygninger uden for de eksisterende 
fjernvarmeområder). 
 
 
Forundersøgelserne bliver lavet i samarbejde med de forsyningsselskaber der er aktører i Faaborg-Midtfyn 
Kommune med Plan Energi som rådgiver. Vi forventer at undersøgelser ligger klar februar/marts 2023. 
Herefter vil Faaborg-Midtfyn Kommune i samarbejde med lokalråd/lokale varmegruppe afvikle et 
borgermøde, hvor resultaterne præsenteres for borgerne. I dette forløb vurderes  lokalsamfundets aktive 
medvirken i afklaringsprocessen at have stor betydning for et vellykket forløb 
 
Viser det sig rentabelt at lave et fjernvarmeprojekt, skal borgerne efterfølgende i april tilkendegive om de 
er interesseret i at gå med i et fjernvarmeprojekt . Er der stor nok opbakning hertil  gås videre med at lave 
et egentlig projektforslag.  God dialog med de enkelte husejere bliver vigtigt, men det vil også være godt at 
få tilslutning fra større energiforbrugere  bl.a. virksomheder og institutioner.  Kommunalbestyrelsen har 
besluttet at kommunale institutioner kan skal  tilsluttes i lokale fjernvarmeprojekter, hvor muligt.  
 
Forventelig omkring juni kan boligejerne orienteres og drøfte projektforslaget indhold på et borgermøde. 
Herefter skal der laves et projektselskab, og projektforslaget skal politisk behandles og godkendes af 
kommunalbestyrelsen – August/september 2023.  
 
Viser det sig ikke rentabelt at lave et stort lokalt fjernvarmeprojekt kan der måske være  mulighed for at 
arbejde videre med andre typer mindre lokale anlæg og ellers med individuelle løsninger  
 
Øvrige Gasforsynede landsbyer med individuel energiforsyning og det åbne land. 
I  landsbyer, hvor fjernvarmen ikke umiddelbart er vurderet mulig kan der godt være basis FOR andre fælles 
løsninger end lige netop fjernvarme.  Lokalsamfundene må indledningsvis selv afdække om der er bred 
interesse for at se på fælles løsninger. Er der i et lokalsamfund stor opbakning til at arbejde videre med at 
undersøge muligheden for fælles energiløsninger vil kommunen undersøge om det er muligt fx  via COHEAT 
projektet at understøtte et videre arbejde med informationer om  hvilke løsninger, der evt. kan være 
relevante. Vurderes et projekt umiddelbart realistisk  kan der arbejdes videre efter den procesbeskrivelse, 
som er skitseret i varmeplanen side 27. 
 
 
 



Bilag 1 
 
 
Brev 1 bliver sendt til alle husejere, der har andre energikilder end fjernvarme, i de 5 byer hvor der er 
etableret fjernvarme  som er: Faaborg-centrum, Nr. Broby, Rolfsted, Ferritslev, Ringe og Kværndrup 
Husejerne bliver orienteret om, at de har muligt for at konverterer til fjernvarme samt gives information 
om de alternative muligheder for grøn omstilling. 
 
Brev 2 bliver sendt til alle husejere der har andre energikilder end fjernvarme i de 7 byer hvor fjernvarme er 
godkendt, men ikke etableret, og der er flg. byer; Faaborg NV og NØ, Gislev og Fjellerup, Ryslinge, Vejle, Nr. 
Lyndelse og Nr. Søby, Årslev og Sdr. Nærå samt Lykkebovej i Rolfsted. 
Husejerne bliver orienteret om, at de har muligt for at tilmelde sig fjernvarme samt gives information om 
de alternative muligheder for grøn omstilling. 
 
Brev 3 bliver sendt til alle borgere i de 11 byer, som er udpeget som mulige fjernvarmeområder. Disse byer 
er udpeget idet de består af mere ende 125 husstande og udgør flg. byer; V. Hæsinge, Millinge, V. Åby, 
Korinth, Haastrup, Horne, Faldsled, Bøjden, Espe, Brobyværk og Dyreborg 
Husejerne bliver orienteret om, at der bliver igangsat en forundersøgelse, og hvis forundersøgelsen viser sig 
at det er økonomiske rentabelt, skal borgerne tilkendegive (marts-april) om de er interesseret i at være 
med i et fjernvarmeprojekt). Hertil kommer information om de alternative muligheder for grøn omstilling 
herunder hvordan man kan få yderligere rådgivning om mulige valg af teknisk løsning,  hvis man ønsker 
eget anlæg til et enkelt hus  eller man overvejer et mindre fælles anlæg. 
 
Brev 4 bliver sendt til alle borgere, der bor i nuværende gasforsynede byer, hvor der ikke er planer om 
fjernvarme og det er flg. Byer;  Hudevad, Tarup, Søllinge, Pederstrup, Sdr. Højrup, Allested, Gestelev, 
Heden, Vantinge, Hillerslev, Sallinge, Nybølle, Herringe/Rudme, Findinge, Krarup, Søddinge, Trunderup,  
Diernæs, Aastrup, Pejrup, Bjerne, Kaleko, Haagerup, Mellemhaverne/Bernstoffsminde. 
Husejeren får information om  de alternative muligheder for grøn omstilling herunder hvordan man kan få 
yderligere rådgivning om mulige valg af teknisk løsning,  hvis man ønsker eget anlæg til et enkelt hus  eller 
man overvejer et mindre fælles anlæg. 
 
 
Brev 5 bliver sendt til alle borgere i hvert af lokalrådsområderne + øer, der bor uden for de byer der er 
nævnt ovenfor. 
Husejeren får information om  de alternative muligheder for grøn omstilling herunder hvordan man kan få 
yderligere rådgivning om mulige valg af teknisk løsning,  hvis man ønsker eget anlæg til et enkelt hus  eller 
man overvejer et mindre fælles anlæg. 
 
Breve til erhverv. 
Derudover bliver der sendt et brev til erhvervsaktører i erhvervsområderne i Ringe, Faaborg, Nr. Lyndelse 
og Kværndrup, om, at det vil blive undersøgt om der kan etableret fjernvarme i disse områder hvis der en 
tilstrækkelig tilslutning fra virksomhederne. 
Desuden vil der blive sendt information ud til erhvervsaktører i resten af kommunen med besked om 
mulighederne inden for de respektive områder.  
 
 
 
 
 
 


