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1. Indledning 
Regeringens langsigtede mål er, at el- og varmeforsyningen i 2035 er fossilfri, og at hele energiforbruget inkl. 
transportsektoren i 2050 er fossilfri. For at nå dette mål har regeringen sat nogle milepæle; i 2020 skal 50 % af 
det traditionelle elforbrug dækkes af vindenergi, i 2030 udfases kul fra kraftværkerne og oliefyrene i den private 
opvarmning. De samlede initiativer vil frem til 2020 reducere drivhusgasudledningerne med 35 % i forhold til 
1990 [1]. 
 
I Region Hovedstaden er der netop vedtaget en klimastrategi, som bl.a. består af et "spor" for omstilling til et 
fossilfrit energisystem. Strategien lægger op til, at der skal udvikles en langsigtet, fælles strategisk 
energiplanlægning, der går på tværs af kommuner og energiselskaber, understøttet af vidensinstitutioner og 
leverandører af teknologiske energiløsninger. Der lægges vægt på, at udviklingen af et fleksibelt energisystem 
baseret på vedvarende energi kræver et øget samarbejde mellem offentlige aktører og energiselskaber - dels 
om planlægning, dels om store investeringen i ny teknologi og infrastruktur. I klimastrategien lægges der endelig 
også op til, at kommunerne udarbejder planer for omstilling samt udbygger fjernvarmen.  
 
Gribskov Kommune understøtter også disse målsætninger og har meldt sig som klimakommune med 
målsætning om at reducere CO2-udledningen med 4 % om året for kommunen som virksomhed og 2 % om året 
for kommunen som geografisk enhed. Som opfølgning på denne aftale er der udarbejdet en klimahandlingsplan, 
der lægger op til igangsættelse af arbejdet med en strategisk energiplan.  
Et af de vigtigste indsatsområder i en strategisk energiplan er varmeforsyningen. Det er her, de lavthængende 
frugter typisk høstes i forhold til at reducere CO2-udledningen. Kommunen er desuden varmeplanmyndighed og 
skal i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter udføre en planlægning for varmeforsyningen 
i kommunen. Formålet med planlægningen er at sikre en hensigtsmæssig udvikling på området og at 
understøtte kommunens sagsbehandling i forhold til varmeforsyningsloven. 
 
Gribskov Kommune har besluttet at udarbejde en varmeforsyningsplan for at skabe overblik over 
varmeforsyningen i kommunen og udviklingsmulighederne. Varmeforsyningsplanen indeholder derfor dels en 
kortlægning af den varmeforsyningen i kommunens fire store byer Helsinge, Vejby-Tisvilde, Græsted og 
Gilleleje, dels udpegning af muligheder for udbygning med fjernvarme. Kortlægningen giver dermed et overblik 
over den nuværende fjernvarmeforsyning, naturgasforsyning og områder med individuel opvarmning. Ud over en 
kortlægning af kommunens store byer beskrives varmeforsyningssituationen i Gribskov Vest, Ramløse, Annisse, 
Blistrup, Esrum, Esbønderup, Smidstrup, Munkerup samt Dronningemølle.  
 
Gennemførelse af konkrete ændringer i den kollektive varmeforsyning kræver, at der udarbejdes et 
projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. Et projektforslag skal udover en beskrivelse af ændringen 
demonstrere, at den foreslåede ændring er det samfundsøkonomiske mest rentable alternativ. Herudover skal 
projektforslaget vise, hvordan det foreslåede projekt påvirker selskabet og brugernes økonomi. Kommnunen kan 
kun godkende det samfundsøkonomiske mest rentable alternativ og må ikke lægge andre hensyn til grund for en 
godkendelse. 
 
Afslutningsvis findes et regneeksempel på varmeprisen for forskellige opvarmningsformer med udgangspunkt i 
et standard parcelhus på 120 m2. Oversigten viser at opvarmning med fjernvarme i Græsted og Gilleleje er den 
billigste opvarmningsform i Gribskov Kommune. 
 
Planens opgørelser tager udgangspunkt i oplysninger for året 2011/2012.  
 
I udarbejdelsen af kortlægningen har der været afholdt møder med repræsentanter for de fire 
fjernvarmeselskaber i kommunen samt gasselskabet HMN, som har et antal naturgaskunder i den vestlige del af 
Gribskov Kommune. De forskellige energiselskaber har stillet data om el-, naturgas- og fjernvarmesalg og -
produktion til rådighed for arbejdet.  
 
[1] ”Vores Energi”, Regeringen, november 2011 



1.1 Gribskov Kommunes varmeforsyning 
I Gribskov Kommune er der ifølge Bygnings- og Boligregisteret (BBR) registreret 33.725 bygninger, eksklusiv 
garager o.l. Bygningsmassen fordeler sig på følgende måde. 
 

 
 

 
Bygningsfordelingen i Gribskov kommune. 

 
På figuren ses det, at husholdninger udgør 51 %, sommer-/fritidshuse 35 %, produktion 11 %, handel og service 
2 % og offentlige bygninger 1 %. 
 
I denne opgørelse er der korrigeret for, at der i kommunen er ca. 2.800 helårsbeboede sommerhuse, som er 
flyttet fra ”Sommerhuse” til ”Husholdninger”, fordi det vurderes, at de benyttes ligesom helårshuse, og at 
energiforbruget derfor er mere som i et helårshus. De 2.800 helårsbeboede sommerhuse er dem, der på 
nuværende tidspunkt er kendt, men der er sandsynligvis flere end dette antal. 
 
Gribskov Kommune har fire hovedforsyningsområder der er kollektivt forsynet med fjernvarme eller naturgas – 
Helsinge, Vejby-Tisvilde, Græsted og Gilleleje. Hvert af disse varmeforsyningsområder er beskrevet enkeltvis, 
herunder potentielle fjernvarmeudvidelser for hvert område. 
 
Opdelingen varmeforsyningsområderne er gjort ud fra hovedbyerne, og bygninger der ikke er placeret i et af 
byområderne er opdelt efter postnummer på den hovedby de er tilknyttet. Et kort over opdelingen i denne 
varmeplan kan ses på nedenstående figur. 
 



  
 
 
I Gribskov Kommune er det kun hovedbyerne der har kollektiv fjernvarmeforsyning, mens Helsinge og 
omkringliggende byer (Ramløse, Annisse og Annisse Nord) har kollektiv naturgasforsyning. Alle de resterende 
områder har individuel forsyning der dækker over elvarme, herunder varmepumper, oliefyr, petroleumsovne, 
brændeovne, træpillefyr og andet. 
 
På nedenstående kort er vist varmeforsyningskortet for Gribskov Kommune, hvor varmeforsyningstypen omkring 
byområderne er markeret. Udenfor disse områder er der kun individuel forsyning, bortset fra Ramløse, Annisse 
og Annisse Nord.  
 
På baggrund af fordelingen af bygningstyper og nøgletal for varmeforbrug for de forskellige typer, er det blevet 
beregnet, at det samlede årlige varmeforbrug i Gribskov Kommune er ca. 420.000 MWh. 
 
Fordelingen af nettovarmebehov (varmebehov efter produktion og distribution) fordelt på de forskellige 
opvarmningstyper kan ses på nedenstående figur. 
 



  
Fordelingen af nettovarmebehov i hele Gribskov kommune. 

 
På figuren ses det, at flydende brændsel, hovedsagligt fyringsolie, udgør 36 %, elvarme, herunder 
varmepumper, 27 %, fjernvarme 24 %, naturgas 7 %, fastbrændsel, hovedsagligt træpillefyr og brændeovne, 5 
%, andet 1 % og halm 0,4 %. 
 
På figuren over nettovarmebehov i Gribskov Kommune dækker alle farverne på nær den lilla del (fjernvarme) og 
den orange del (naturgas) betegnelsen individuel opvarmning, der er markeret med rød i varmeforsyningskortet 
over kommunen. De steder der ikke er markeret med farve er også individuelt forsynede, bortset fra Ramløse, 
Annisse og Annisse Nord der ikke er separat markeret men som har kollektiv naturgasforsyning. 



2. Helsinge 

2.1 Varmeforsyning 

Helsinge er det største af de fire fjernvarmeforsynede områder i Gribskov Kommune og har ifølge BBR 7.014 
registrerede bygninger. Reelt set er der flere husstande, da en etagebygning kun tæller som en enkelt bygning, 
men har flere husstande.  

Bygningsfordelingen i Helsinge (alle med postnummer 3200) kan ses på figuren herunder. 

  

Bygningsfordeling i hele Helsinge (postnummer 3200) 

I Helsinge er der en stor overvægt af husholdninger, idet 71 % af bygningerne er registreret som husholdninger. 
De resterende bygninger er fordelt mellem produktion 22 %, sommerhuse 4 %, handel og service 3 % og 
offentlige bygninger 1 %.  

Nettovarmebehovet (varmebehov efter produktion og distribution) fordelt på de forskellige opvarmningstyper kan 
ses på figuren herunder. BBR-data og nøgletal for varmeforbruget i forskellige bygningstyper er anvendt som 
grundlag. Den faktiske værdi kan derfor variere lidt fra det beregnede.  



  

Fordelingen af nettovarmebehov i Helsinge forsyningsområde. 

Det meste varme bliver forsynet via fjernvarme og fra oliefyr. Desuden udgør elvarme og varme fra naturgasfyr 
også store andele i varmeproduktionsfordelingen. 

På figuren dækker alle farverne på nær den lilla del (fjernvarme) og den orange del (naturgas) betegnelsen 
individuel opvarmning, der er markeret med lyserød. 



En oversigt over varmeforsyningen i Helsinge kan ses på figuren herunder: 

 

  
 
Kort over varmeforsyningen i Helsinge byområde 
 

2.2 Naturgasforsyning 

Helsinge har som det eneste af de fjernvarmeforsynede områder i Gribskov Kommune også kollektiv 
naturgasforsyning. De områder, der er udlagt til naturgas, kan ses på oversigtskortet over varmeforsyningen.  

Der er to områder udlagt til naturgas i Helsinge by – en i den vestlige del på den anden side af Kildevej, og en i 
den østlige del af Helsinge omkring Nejlinge, 

Det blev i energiforliget i foråret 2012 vedtaget, at der fra 2013 kommer et forbud mod installering af olie- og 
naturgasfyr i nye bygninger. Der findes i dag ikke nogen lovgivning angående udfasning af naturgasfyr i 
eksisterende bygninger. 
 

2.3 Individuel forsyning 

Der er i Helsinge kollektiv varmeforsyning med naturgas og fjernvarme, hvilket dækker størstedelen af byen. I 
den sydlige del af byen ligger der et område, som ikke er udlagt til hverken fjernvarme eller naturgas, og som 
dermed er individuelt forsynet, primært med elvarme.  

I Helsinge er der nogle områder, der har tilslutningspligt til fjernvarme, og andre, der ikke har. I de områder, der 
har fjernvarme uden tilslutningspligt, er der derfor også husstande, der er individuelt forsynet. 



I Helsinge, postnummer 3200 (ekskl. Ramløse, Annisse og Annisse Nord), er der af den samlede 
varmeforsyning 15 %, der har elvarme, 32 %, der har oliefyr, 5 %, der er opvarmet med brænde, 1 % med anden 
varmeforsyning. De resterende 47 % har kollektiv forsyning. 
 

2.4 Fjernvarme 

Det nuværende fjernvarmeværk i Helsinge blev etableret i 1995 og er beliggende i industriområdet i den sydlige 
del af Helsinge, hvorfra det forsyner 1.550 tilsluttede forbrugere i byen. 

Produktionen af fjernvarme på kraftvarmeværkerne i Helsinge og Vejby-Tisvilde, er baseret på 
naturgasforsynede kedler og motorgeneratoranlæg, hvor sidstnævnte samtidig producerer el til det nationale 
elnet. Desuden leveres en mindre del af fjernvarmen fra solvarmeanlæg og for Helsinges vedkommende kan 
fjernvarmen alternativt produceres på EL-kedel via overskuds el fra bl.a. vindmøller.  
Motorgeneratoranlæg og El-kedel står desuden til rådighed for regulerkraftmarkedet og bidrager hermed til at 
sikre balancen i det overordnede elnet.  

Elkedlen er etableret i 2010 og kan startes hurtigt op, i tilfælde af at det er mere rentabelt at benytte el end 
naturgas til varmeproduktionen. Helsinge Fjernvarme vurderer fra time til time, om det kan betale sig at køre 
med elkedlen ud fra spotmarkedspriser. Det har hidtil sparet meget på brændselsudgifter, men en nylig ændring 
i regulérmarkedet har gjort, at den aftagne el skal være enten gratis eller negativ (værket får penge for at aftage 
strømmen), før det er økonomisk rentabelt. Elkedlen kører derfor ikke så ofte, som det var tiltænkt ved 
etablering.  

I tilfælde af at elprisen er høj, vælger Helsinge Fjernvarme at producere el og varme fra deres 
gasmotorgeneratorer og supplerer med varme produceret på gaskedlerne, hvis det skulle være nødvendigt. Hvis 
elprisen er for høj til at køre med elkedlen og for lav til, at det kan betale sig at producere el, er kun gaskedlerne i 
drift, såfremt de har kapacitet nok til at dække varmebehovet. 

Helsinge Fjernvarme har også et solvarmeanlæg, der er placeret vest for værket, og som er idriftsat i sommeren 
2012. Anlægget består af 4.733 m2 solpaneler, der forventes at levere 2.200 MWh varme årligt, svarende til ca. 
5 % af Helsinge Fjernvarmes samlede varmeproduktion. På grund af den nylige idriftsættelse er den årlige 
produktion endnu ukendt. 

I 2011/2012 varmesæsonen blev der solgt 35.224 MWh varme. I samme periode blev der produceret 45.275 
MWh varme, svarende til at 22 % gik til varmetab i nettet. Varmetabet er væsentligt lavere end det, der findes i 
de tre andre fjernvarmeforsyningsområder i Gribskov Kommune. En del af årsagen er, at forbrugertætheden i 
Helsinge er højere end i de andre byer, samt at dele af Helsinge har tilslutningspligt til fjernvarmen. 

Den variable varmepris er i 2012 550 kr./MWh (687,5 kr./MWh inkl. moms) og er lidt højere end 
landsgennemsnittet på 503 kr./MWh (629 kr./MWh inkl. moms). For varmepriser på alle landets varmeværker 
henvises der til Energitilsynets hjemmeside. 

Helsinge Fjernvarme og Vejby-Tisvilde Fjernvarme er selvstændige virksomheder, men der er indgået en aftale 
om, at Helsinge Fjernvarme varetager produktionen i Vejby-Tisvilde. Fakturering og administration foregår stadig 
i Vejby. 
 

2.6 Fjernvarmeudvidelser 

På figuren herunder er forsyningsområdet i Helsinge byområde illustreret. Det lilla-markerede område viser 
fjernvarmeområdet, og de tre områder (He 1-3) er potentielle fjernvarmeudvidelsesområder.  



  

Helsinge forsyningsområde med potentielle fjernvarmeudvidelser markeret. 

 

Inden for det lilla-markerede fjernvarmeområde findes der nogle steder med tilslutningspligt og andre steder 
uden. Der er derfor også individuel forsyning i dele af fjernvarmeområdet. Den mest oplagte fjernvarmeudvidelse 
er derfor at få tilsluttet de kunder, der er individuelt forsynet i fjernvarmeområdet, særligt dem med oliefyr. For 
nærmere informationer vedrørende tilslutning til fjernvarme henvises der til Helsinge Fjernvarmes bestemmelser, 
som findes på deres hjemmeside.  

He 1 

Området kaldet ”He 1” ligger i Helsinge Vest på den anden side af Kildevej i forhold til bycentrum. Området er en 
blanding af industri, offentlige institutioner og husholdninger. Hele dette område er kollektivt forsynet med 
naturgas. Med den nuværende naturgaspris for private husstande og fjernvarmeprisen i Helsinge er det fra et 
brugerøkonomisk synspunkt umiddelbart mest fordelagtigt for områdets naturgaskunder at beholde deres 
naturgasfyr. Det vil tilmed være meget svært at få positiv samfundsøkonomi i et projektforslag om konvertering til 
fjernvarme med de nyeste beregningsforudsætninger fra Energistyrelsen, og når investeringsomkostninger til 
udvidelser af fjernvarmenet inkluderes. 

He 2  

Området kaldet ”He 2” ligger i Helsinge Øst og dækker Nejlinge. Området består af husholdninger, og hele dette 
område er kollektivt forsynet med naturgas. Med den nuværende naturgaspris for private husstande og 
fjernvarmeprisen i Helsinge er det fra et brugerøkonomisk synspunkt umiddelbart mest fordelagtigt for områdets 
naturgaskunder at beholde deres naturgasfyr. Det vil tilmed være meget svært at få positiv samfundsøkonomi i 
et projektforslag om konvertering til fjernvarme med de nyeste beregningsforudsætninger fra Energistyrelsen, og 
når investeringsomkostninger til udvidelser af fjernvarmenet inkluderes.  

He 3 

Området kaldet ”He 3” ligger i den sydlige del af Helsinge og har et industriområde og et større parcelhuskvarter. 
Området er individuelt forsynet primært med elvarme og varme fra oliefyr. Helsinge Fjernvarme vil gerne forsyne 
dette område, men tidligere beregninger foretaget af Helsinge Fjernvarme har vist, at der kun kan opnås positiv 
samfundsøkonomi, hvis så godt som alle i området tilslutter sig fjernvarmen. Dette vil sandsynligvis ikke ske, så 



længe der ikke er tilslutningspligt i området, og derfor er der ikke en nært forestående fjernvarmeudvidelse til 
dette område. 



3. Vejby Tisvilde 

3.1 Varmeforsyning 

Vejby-Tisvilde er det mindste af de fire fjernvarmeforsynede områder i Gribskov Kommune og har ifølge BBR-
data 7.780 registrerede bygninger. Reelt set er der formentlig flere husstande, da en etagebygning kun tæller 
som en enkelt bygning, men har flere husstande. 

Bygningsfordelingen i Vejby-Tisvilde (alle med postnummer 3210 og 3220) kan ses på figuren herunder. 

  

Bygningsfordeling i Vejby-Tisvilde 

I Vejby-Tisvilde er der en stor overvægt af sommer-/fritidshuse, idet 76 % af bygningerne er registreret som 
sommerhuse. De resterende bygninger er fordelt mellem husholdninger, 19 %, produktion, 4 %, handel og 
service, 1 % og offentlige bygninger, 1 %.  

Nettovarmebehovet (varmebehov efter produktion og levering) i Vejby-Tisvilde fordelt på de forskellige 
opvarmningstyper kan ses på figuren herunder. BBR-data og nøgletal for varmeforbruget er anvendt som 
grundlag. Den faktiske værdi kan derfor variere lidt fra det beregnede, ligesom der heller ikke er taget højde for, 
at nogle af sommerhusene er helårsbeboede, fordi placering af helårssommerhuse ikke er analyseret i Vejby-
Tisvilde.  



  

Fordeling af nettovarmebehovet i Vejby-Tisvilde 

Størstedelen af varmeproduktionen kommer fra elvarme, herunder varmepumper, 43 %, mens oliefyr og 
fjernvarmen udgør henholdsvis 26 % og 24 %. Resten af bygningerne opvarmes med træpillefyr, brænde, halm 
eller andet. På figuren dækker alle farverne på nær den lilla del (fjernvarme) betegnelsen individuelt forsynede, 
der er markeret med lyserød i Vejby-Tisvildes varmeforsyningskort herunder 

 

  

Oversigtskort over varmeforsyningen i Vejby-Tisvilde. 



På oversigtskortet ses Vejby-Tisvildes fjernvarmenet, der er markeret med lilla ses et lidt specielt net, da værket 
er placeret i Vejby og også forsyner Tisvilde helt ned til vandet. Langs hovedledningen er der afgreninger ind til 
forskellige forsyningsområder. Alt det omkringliggende er individuelt forsynet, primært med elvarme. 
 

3.2 Individuel opvarmning 

Der er ikke nogen kollektiv naturgasforsyning i Vejby-Tisvilde, så beboere, der ikke har fjernvarme, er individuelt 
forsynet. Som det fremgår af figuren for fordelingen af nettovarmebehov for Vejby-Tisvilde, dækkes hovedparten 
af varmebehovet af elvarme, 43 %, og oliefyr, 26 %. Fast brændstof, typisk træpillefyr og brænde, dækker 7 % af 
varmebehovet. Den store andel af elvarme og oliefyr hænger sammen med det store antal sommerhuse i 
området. Inkluderet i betegnelsen elvarme er både elradiatorer, elovne og varmepumper. 

Beboerne i Vejby-Tisvilde har ikke tilslutningspligt til fjernvarmen, og med værkets kapacitetsudfordringer er der 
ikke udsigt til ændringer i den individuelle forsyning. Det er dog sandsynligt, at andelen af oliefyr mindskes, idet 
der er forbud mod installering af nye oliefyr fra 2017. Disse kunder skifter sandsynligvis til elvarme eller 
træpillefyr, medmindre husstanden er beliggende i fjernvarmeområde, eller der skabes mulighed for flere 
tilslutninger til fjernvarmenettet. 
 

3.3 Fjernvarme 

Fjernvarmeværket i Vejby-Tisvilde er placeret i Vejby og forsyner hele Vejby samt dele af Tisvilde. 

Værket producerer el og varme fra en gasmotor (1 MW el og 1,5 MW varme) og kun varme fra en gaskedel (5 
MW) . De bliver begge forsynet med naturgas fra naturgasnettet. Gasmotoren anvendes, når det økonomisk set 
kan betale sig at producere el og varme, ellers anvendes gaskedlen, der kun producerer varme. 

Som supplement har Vejby-Tisvilde Fjernvarme i 2012 indviet et solvarmeanlæg med et samlet 
solvarmepanelareal på 8.000 m2 med en tilhørende akkumuleringstank på 2.000 m3. Anlægget er beregnet til at 
kunne yde ca. 3.960 MWh varme årligt, men det er endnu ikke blevet eftervist, da anlægget ikke har kørt i en hel 
varmesæson. Med installering af solvarmeanlægget er det estimeret, at varmeprisen vil falde med 60 kr./MWh 
med de nuværende naturgaspriser. Anlægget vil primært levere varme til fjernvarmenettet i de solrige 
sommermåneder.  

Vejby-Tisvilde Fjernvarme er en selvstændig a.m.b.a. virksomhed, men værket har indgået en aftale med 
Helsinge Fjernvarme om, at de varetager produktionen i Vejby. Fakturering og administration foregår dog stadig i 
Vejby. 

Der er 573 forbrugere tilsluttet fjernvarmenettet. I varmesæsonen 2010/2011 blev der til disse forbrugere solgt 
13.863 MWh, og i varmesæsonen 2011/2012 forventes salget at blive tilsvarende. 

Der er i øjeblikket et forholdsmæssigt højt ledningstab i fjernvarmenettet på 32 %, hvilket skyldes forskellige 
faktorer. En faktor er, at fjernvarmenettet er strakt ud, idet værket ligger i Vejby og også skal forsyne Tisvilde, 
hvilket giver transportafstand. En anden faktor er, at der ikke er tilslutningspligt, og forsyningstætningen er derfor 
ikke så høj. En tredje faktor er en mindre god afkøling hos forbrugerne, hvilket giver høj returtemperatur. 

Den variable varmepris i Vejby-Tisvilde er 670 kr./MWh (837,5 kr./MWh inkl. moms). Takstbladet, der indeholder 
øvrige takster, kan findes på fjernvarmeværkets hjemmeside. Den variable varmepris er højere end 
landsgennemsnittet på 503 kr./MWh (629 kr./MWh inkl. moms). For varmepriser på alle landets varmeværker 
henvises der til Energitilsynets hjemmeside. 

Fjernvarmenettet er på nuværende tidspunkt hårdt belastet i morgentimerne, hvor særligt opvarmningen af 
kommunens bygninger efter natsænkning volder kapacitetsproblemer. Værket og kommunen er i dialog om 
problemstillingen og en mulig løsning 
 

 

 



3.4 Fjernvarmeudvidelser 

Der er i øjeblikket ikke udsigt til udvidelser af fjernvarmenettet, da Vejby-Tisvilde har det problem, at der ikke er 
mere kapacitet i fjernvarmenettet. Problemet består i, at nettet er udlagt til et tryk på 6 bar og er PEX-rør 
(plastik). Dette betyder, at temperaturen ikke kan hæves over 85*C, og det er ikke muligt at hæve trykket i nettet 
end det nuværende. Desuden er der i Vejby-Tisvilde direkte fjernvarme, hvilket betyder, at der ikke er en intern 
varmekreds i husstanden, men i stedet er det fjernvarmevand, der løber igennem radiatorerne i bygningerne. De 
interne varmeinstallationer kan heller ikke klare over 6 bar. Dermed er både nettet og interne varmeinstallationer 
flaskehals for fjernvarmeudvidelser. 

Kapaciteten på værkets gasmotor og gaskedel begynder også at være knap, hvis det lykkedes at finde en 
løsning på udfordringen med nettet. Dette giver endnu en udfordring for fjernvarmeudvidelser. Vejby-Tisvilde 
Fjernvarme har mulighed for, og tilladelse til, at opstille en supplerende kedel på biobrændsel, da værket har en 
lille varmeeffekt. 

Der findes forskellige muligheder for at skabe øget kapacitet og optimere fjernvarmenettet. 

I første omgang ønsker værket at se på de billige løsninger, hvor hovedfokus er at sikre en bedre afkøling for 
forbrugerne, der både kan give mulighed for at få frigjort kapacitet, mindre ledningstab og bedre driftsøkonomi. 

Der overvejes flere forskellige tiltag på længere sigt. Bl.a. overvejes det at installere en akkumuleringstank i 
Tisvilde, der kan varmes op i perioder med lavt varmeforbrug, for at udjævne spidsbelastningen og give ekstra 
kapacitet i Tisvilde-området. 

En anden mulighed er at anlægge en spidslastcentral i Tisvilde, hvilken sandsynligvis også vil være den eneste 
gangbare løsning, der på længere sigt kan skabe fjernvarmeudvidelser. 



4. Græsted 

4.1 Varmeforsyning 

Græsted er det tredjestørste fjernvarmeforsynede område i Gribskov Kommune og har ifølge BBR-data en 
bygningsfordelingen, som kan ses herunder. 

  

Bygningsfordeling i Græsted 

I Græsted er 51 % af bygningerne registreret som husholdninger, 26 % som sommerhuse, 19 % som produktion, 
2 % som handel og service og 2 % som offentlige bygninger.  

Sommerhusområderne mellem Smidstrup og Tisvildeleje hører med til Græsteds postnummer og er derfor 
medregnet i bygningsfordelingen, hvilket giver en markant højere procentdel sommerhuse.  

Nettovarmebehov (varmebehov efter produktion og levering) fordelt på brændselstyper anvendt til opvarmning 
kan ses på figuren med fordelingen af nettovarmebehov i Græsted herunder. BBR-data og nøgletal for 
varmeforbruget for forskellige bygningstyper er anvendt som grundlag. Den faktiske værdi kan derfor variere lidt 
fra det beregnede. Der er heller ikke taget højde for, at nogle af sommerhusene er helårsbeboede. 



  

Fordeling af nettovarmebehov i Græsted 

Størstedelen af varmeproduktionen kommer fra olieopvarmning, 40 %, mens elvarme, herunder varmepumper, 
og fjernvarmen udgør henholdsvis 26 % og 25 %. Den resterende del bygningerne opvarmes med træpillefyr, 
brænde eller andet. På figuren dækker alle farverne på nær den lilla del (fjernvarme) betegnelsen individuelt 
forsynede, der er markeret med rød i Græsteds varmeforsyningskort herunder 

En oversigt over varmeforsyningen i Græsted kan ses på figuren herunder: 



  
 
Varmeforsyning i Græsted byområde 

 



4.2 Individuel opvarmning 

Der er ikke nogen kollektiv naturgasforsyning i Vejby-Tisvilde, så beboere, der ikke har fjernvarme, er individuelt 
forsynet. Som det fremgår af figuren for fordelingen af nettovarmebehov for Vejby-Tisvilde, dækkes hovedparten 
af varmebehovet af elvarme, 43 %, og oliefyr, 26 %. Fast brændstof, typisk træpillefyr og brænde, dækker 7 % af 
varmebehovet. Den store andel af elvarme og oliefyr hænger sammen med det store antal sommerhuse i 
området. Inkluderet i betegnelsen elvarme er både elradiatorer, elovne og varmepumper. 

Beboerne i Vejby-Tisvilde har ikke tilslutningspligt til fjernvarmen, og med værkets kapacitetsudfordringer er der 
ikke udsigt til ændringer i den individuelle forsyning. Det er dog sandsynligt, at andelen af oliefyr mindskes, idet 
der er forbud mod installering af nye oliefyr fra 2017. Disse kunder skifter sandsynligvis til elvarme eller 
træpillefyr, medmindre husstanden er beliggende i fjernvarmeområde, eller der skabes mulighed for flere 
tilslutninger til fjernvarmenettet. 
 

4.3 Fjernvarme 

Græsted Fjernvarmeværk er placeret i industriområdet i den sydøstlige del af Græsted by og forsyner derfra en 
stor del af byen med fjernvarme. 

Græsted Fjernvarme producerer varme på to fliskedler med en varmeeffekt på henholdsvis 4 MW og 5,5 MW. 
Kedlerne fungerer som grundlast og dækker langt det mest af produktionen. Som spidslast har de to oliekedler 
med en varmeeffekt på 5 MW, som dog sjældent er i drift. Kapacitets- og kedelmæssigt er værket meget lig 
fjernvarmeværket i Gilleleje. 

Værket har en akkumuleringstank til at udjævne spidsbelastningen og dermed også reducere behovet for drift 
med oliekedlerne. 

Græsted Fjernvarme har en meget lav varmepris på 335 kr./MWh (418,75 inkl. moms), hvilket skyldes fyring 
med flis til varmeproduktion, som endnu ikke er afgiftsbelagt. Varmeprisen forventes at stige en smule, når der 
fra 2014 bliver pålagt afgift på biobrændsler. Den variable varmepris er også væsentlig lavere end 
landsgennemsnittet på 503 kr./MWh (629 kr./MWh inkl. moms). For varmepriser på alle landets varmeværker 
henvises der til Energitilsynets hjemmeside. 

Græsted Fjernvarme havde i varmesæsonen 2011/2012 752 forbrugere tilsluttet nettet, hvilket var en stigning på 
6 kunder i forhold til 2011. Til de tilsluttede kunder blev der solgt 14.472 MWh.  

Græsted Fjernvarme har i 2011/2012 varmesæsonen haft et ledningstab på ca. 33 %, hvilket må betragtes som 
forholdsvis højt. Den primære årsag skal findes i, at forbrugertætheden er lav, hvilket dels skyldes, at der 
hovedsagelig er parcelhuse i Græsted, og dels at der ikke er tilslutningspligt, så der er individuel forsyning i 
fjernvarmeområderne. 

Fjernvarmeværket benyttede i 2011/2012 varmesæsonen 6.882. tons flis og 1.000 liter olie til at dække 
varmebehovet. 
 

4.4 Fjernvarmeudvidelser 

På figuren herunder kan et oversigtskort over varmeforsyningen i Græsted by ses, hvorpå der er markeret seks 
områder (Gr.1-6), som er mulige nye udvidelser med fjernvarme. 

 



 

 

Græsted forsyningsområde med potentielle fjernvarmeudvidelser markeret. 



Der er ingen tilslutningspligt til fjernvarme i Græsted, så der er stadig husstande, der er individuelt forsynede i 
fjernvarmeudlagte områder. Disse husstande indgår i de lilla områder og er de mest oplagde at tilslutte, da det 
blot kræver en stikledning ind til husstanden fra hovedledningen. For nærmere informationer vedrørende 
tilslutning til fjernvarme henvises der til Græsted Fjernvarmes bestemmelser, som findes på deres hjemmeside. 

Gr 1 

Gr 1 er området i den nordvestlige ende af Græsted og dækker Græsted Vænge kvarteret. I dette område er der 
57 forbrugere, der har et samlet årligt varmebehov på 1.160 MWh og alle er individuelt forsynede. Ifølge BBR-
data er bygningerne i dette område elopvarmede. Forbrugerne vil have en betydelig højere årlig varmeregning 
end med fjernvarme, men det er umiddelbart svært at få elvarmekunder tilsluttet fjernvarme, primært grundet 
høje engangsinvesteringer til tilslutning og interne vandbårne varmeinstallationer. Det gør det vanskeligt at lave 
fjernvarmeudvidelse, fordi størstedelen af husstandene skal tilkendegive, at de ønsker at foretage 
investeringerne og skifte til fjernvarme. Med lempelsen i elvarmeafgiften fra 2013 bliver det sandsynligvis endnu 
sværere at få husstande med elvarme tilsluttet fjernvarme. 

Det vil på nuværende tidspunkt ikke være oplagt for Græsted Fjernvarme at udvide til dette område.  

Gr 2 

Gr 2 er det store område i Græsted Øst. Området består af 161 parcelhuse med individuel forsyning og med et 
estimeret varmebehov på 3.330 MWh. Ifølge BBR-data er 19 % elopvarmet, 78 % olieopvarmet og 2 % er 
opvarmet med brænde. Området er udlagt til fjernvarme, men der er ikke lagt fjernvarmerør i jorden.  

Husstandene med elvarme vil have en betydelig højere årlig varmeregningn end tilsvarende husstande med 
fjernvarme, men det er umiddelbart svært at få elvarmekunder tilsluttet fjernvarme, primært grundet høje 
engangsinvesteringer til tilslutning og interne vandbårne varmeinstallationer. Det gør det vanskeligt at lave 
fjernvarmeudvidelse, fordi størstedelen af husstandene skal tilkendegive, at de ønsker at foretage 
investeringerne og skifte til fjernvarme. Med lempelsen i elvarmeafgiften fra 2013 bliver det sandsynligvis endnu 
sværere at få husstande med elvarme tilsluttet fjernvarme. 

Hustande med oliefyr er derimod mere oplagte at få tilsluttet fjernvarme, da oliefyr skal udfases inden for den 
kommende årrække, idet det er blevet besluttet, at der fra 2013 ikke kan installeres oliefyr i nye bygninger og fra 
2017 i eksisterende bygninger. Samtidig er engangsinvesteringerne ved skift til fjernvarme mindre end ved 
elopvarmede husstande. 

På grund af den høje andel af husstande, der er opvarmet med varme fra oliefyr, vurderes det, at der er stort 
potentiale for, at dette område kan forsynes med fjernvarme. Græsted Fjernvarme har to projektforslag på vej, 
hvoraf det ene er dette område. 

Gr 3 

Gr 3 er et lille område midt i Græsted og dækker det meste af Gartnervænget med kun 12 tilslutninger. Området 
er i øjeblikket individuelt forsynet, hvor ni husstande har elopvarmning og tre husstande har oliefyr. De 12 
tilslutninger har et estimeret årligt varmebehov på 258 MWh. Området er udlagt til fjernvarme, men der er ikke 
lagt fjernvarmerør i jorden. Græsted Fjernvarme har to projektforslag på vej, hvoraf det ene er dette område 
kombineret med Gr 4. 

 

Gr 4 

Gr 4 er også et lille område midt i fjernvarmeområdet i Græsted og dækker Rosendalsvej. Området har 20 
tilslutninger med et samlet estimeret årligt varmebehov på 338 MWh. Området er i øjeblikket individuelt forsynet. 
Ifølge BBR-data er der 75 %, der har oliefyr, 20 %, der har elvarme, og 5 %, der er opvarmet med et træpillefyr 
eller brænde.  

Husstande med oliefyr er oplagte at få tilsluttet fjernvarme, da oliefyr skal udfases inden for den kommende 
årrække, idet det er blevet besluttet, at der fra 2013 ikke kan installeres oliefyr i nye bygninger og fra 2017 i 



eksisterende bygninger. Samtidig er engangsinvesteringerne ved skift til fjernvarme mindre end ved eksempelvis 
elopvarmede husstande. 

På grund af det store antal oliefyr er der stort potentiale for fjernvarmeudvidelse her, og Græsted Fjernvarme har 
to projektforslag på vej, hvoraf det andet er dette område kombineret med Gr 3. 

Gr 5  

Gr 5 er et område i Græsted Vest, der også er individuelt forsynet og dækker Enghavevej, Vibevej, 
Gøgevangen, noget af Skovhusvej og noget af Mårumvej. Området har 60 tilslutninger og et estimeret årligt 
varmebehov på 1.000 MWh. Ifølge BBR-data er der 63 %, der har oliefyr, 35 %, der har elvarme, og 2 %, der er 
opvarmet med brænde.  

Husstandene med elvarme vil have en betydelig højere årlig varmeregning end tilsvarende husstande med 
fjernvarme, men det er umiddelbart svært at få elvarmekunder tilsluttet fjernvarme, primært grundet høje 
engangsinvesteringer til tilslutning og interne vandbårne varmeinstallationer. Det gør det vanskeligt at lave 
fjernvarmeudvidelse, fordi størstedelen af husstandene skal tilkendegive, at de ønsker at foretage 
investeringerne og skifte til fjernvarme. Med lempelsen i elvarmeafgiften fra 2013 bliver det sandsynligvis endnu 
sværere at få husstande med elvarme tilsluttet fjernvarme. 

Hustande med oliefyr er derimod mere oplagte at få tilsluttet fjernvarme, da oliefyr skal udfases inden for den 
kommende årrække, idet det er blevet besluttet, at der fra 2013 ikke kan installeres oliefyr i nye bygninger og fra 
2017 i eksisterende bygninger. Samtidig er engangsinvesteringerne ved skift til fjernvarme mindre end ved 
elopvarmede husstande. 

På grund af det høje antal oliefyr er der mulighed for at udvide fjernvarmen til dette område.  

Gr 6 

Gr 6 omfatter industriområdet i Græsted Syd ved Mesterbuen og Svendebuen, hvor Græsted Fjernvarme også 
er placeret. Området består mest af lagerhaller og lignende, der ikke kræver meget opvarmning, og det er derfor 
ikke umiddelbart et område med potentiale for en fjernvarmeudvidelse med de nuværende bebyggelser. 



5. Gilleleje 

5.1 Varmeforsyning 

Gilleleje er det næststørste fjernvarmeforsyningsområde i Gribskov Kommune efter Helsinge og består mest af 
byzone og med større sommerhusområder øst- og vest for byzonen.  

Ifølge BBR-data er der i Gilleleje i alt registreret 10.092 bygninger ekskl. garager o.l. Bygningsfordelingen i 
Gilleleje kan ses på nedenstående figur: 

  

Bygningsfordeling i Gilleleje 

I Gilleleje er 58 % af bygningerne registreret som sommer- og fritidshuse, 33 % som husholdninger, 7 % som 
produktion, 1 % som offentlige bygninger og 1 % som handel og service. 

Der er i BBR ikke taget højde for, om sommerhuset er helårsbeboet.  

Nettovarmebehovet (varmebehov efter produktion og levering) fordelt på de forskellige brændselstyper kan ses 
på figuren herunder. BBR-data og nøgletal for varmeforbruget i de forskellige bygningstyper er anvendt som 
grundlag. Den faktiske værdi kan derfor variere lidt fra det beregnede.  



  

Fordeling af nettovarmebehov i Gilleleje 

I Gilleleje er 37 % af det samlede varmebehov dækket af elvarme (elovne, elpaneler og varmepumper), 32 % er 
dækket af varme fra oliefyr, mens 26 % dækkes af fjernvarme. Resten er dækket af varme fra brændeovne, 
træpillefyr eller anden opvarmningstype. På figuren dækker alle farverne på nær den lilla del (fjernvarme) 
betegnelsen ”individuel forsyning”, der er markeret med lyserød i Gillelejes varmeforsyningskort herunder. 

På nedenstående figur er vist et udsnit af Gilleleje, hvor det illustreres, hvordan varmeforsyningen ser ud på 
nuværende tidspunkt.  



  

Varmeforsyning i Gilleleje 

Der ligger stort set fjernvarme i hele byzonen i Gilleleje, og yderligere er få sommerhusområder blevet tilsluttet 
efter eget ønske. 
 

5.2 Individuel opvarmning 

Der er ligesom i Græsted og Vejby-Tisvilde ingen kollektiv naturgasforsyning i Gilleleje, så de husstande, der 
ikke er tilsluttet fjernvarmen, er individuelt forsynede. De individuelt forsynede husstande er primært opvarmet 
med elvarme, herunder varmepumper, eller oliefyr. 
 

5.3 Fjernvarme 

Som det kan ses på figuren over varmeforsyning i Gilleleje, er der fjernvarme i alle områderne inden for byzonen 
i Gilleleje, med undtagelse af et mindre område markeret med rødt inde i fjernvarmeområdet. Dette område har 
primært elvarme. 

Yderligere er få sommerhusområder blevet tilsluttet efter eget ønske, og der er blevet lagt fjernvarmerør i 
områder mod syd, som på nuværende tidspunkt ikke er beboet, eller kun har meget få kunder, hvilket har været 
kommunens ønske med henblik på fremtidig byudvidelse. 

Selvom næsten hele byzonen har fjernvarmerør gravet ned, er det langt fra alle, der er tilsluttet fjernvarme, da 
der i Gilleleje ikke er tilslutningspligt til fjernvarme.  

Kunder, der ligger i fjernvarmeområdet, og som ønsker at skifte til fjernvarme, kan gøre det for 31.250 kr. inkl. 
moms (pris november 2012). Beløbet omfatter alt ifm. tilslutning, stikledning, husstandsanlæg, levering og 
montering.  

Gilleleje Fjernvarmeværk er placeret i industriområdet Stæremosen i den sydøstlige del af Gilleleje, hvorfra 
fjernvarme distribueres til deres 1.508 fjernvarmekunder i byen.  



Fjernvarmen produceres primært af to fliskedler med en samlet varmeeffekt på 10 MW. Yderligere har værket to 
oliekedler, med en tilsvarende samlet varmeeffekt, der fungerer som spids- og reservelast. Den primære drift 
med fliskedler betyder, at Gilleleje Fjernvarme kan holde varmeprisen nede, idet flis er fritaget for afgifter og har 
yderligere en lavere enhedspris end naturgas og olie. Fra 2014 forventes det, at varmeprisen stiger en smule 
som følge af, at forsyningssikkerhedsafgiften pålægges blandt andet biobrændsler. Der kan læses mere om 
denne afgift her på hjemmesiden. 

Varmeprisen, gældende fra juni 2012, er 375 kr./MWh (468,75 kr./MWh inkl. moms). Den variable varmepris er 
også væsentlig lavere end landsgennemsnittet på 503 kr./MWh (629 kr./MWh inkl. moms). For varmepriser på 
alle landets varmeværker henvises der til Energitilsynets hjemmeside. 

Gilleleje Fjernvarmeværk producerede fra 1. juni 2011 til 31. maj 2012 ca. 38.000 MWh, hvoraf ca. 26.000 MWh 
blev solgt til fjernvarmekunder, og der var et ledningstab på ca. 12.000 MWh. Ledningstabet, svarende til 31,5 
%, er forholdsvis højt, hvilket primært skyldes, at fjernvarmenettet er blevet udvidet betydeligt de sidste par år, 
kombineret med at der ikke er tilslutningspligt, så forbrugertætheden er lav. Gilleleje Fjernvarme forventer, at 
varmetabet bliver mindre, i takt med at flere kunder tilslutter sig fjernvarmenettet. 
 

5.4 Fjernvarmeudvidelser 

I øjeblikket har Gilleleje Fjernvarme kapacitet nok både på værket og i nettet til at forsyne alle inden for 
fjernvarmeområdet inkl. bygninger med individuel forsyning. Værket har yderligere to oliekedler, der ikke er i drift 
særlig ofte, og som kan udskiftes med fliskedler, såfremt det er nødvendigt og økonomisk rentabelt. Der er 
derfor ikke umiddelbart kapacitetsbarrierer.  

Den mest oplagte fjernvarmeudvidelse er at få husstande i fjernvarmeområdet til at tilslutte sig fjernvarmenettet, 
hvilket også er Gilleleje Fjernvarmes hovedfokus i forbindelse med udvidelser. Typisk har disse husstande oliefyr 
eller elvarme. Potentialet for at få husstande med oliefyr tilsluttet fjernvarme er gode, da installering af nye oliefyr 
dels bliver forbudt i nye bygninger fra 2013 og i eksisterende bygninger fra 2017 og dels har en væsentlig højere 
varmepris end fjernvarmeprisen i Gilleleje. For nærmere informationer vedrørende tilslutning til fjernvarme 
henvises der til Gilleleje Fjernvarmes bestemmelser, som findes på deres hjemmeside. 

Husstandene med elvarme er derimod sværere at få tilsluttet fjernvarme, selvom de har en betydelig højere årlig 
varmeregning end tilsvarende husstande med fjernvarme. Årsagen er primært de høje engangsinvesteringer til 
tilslutning og interne vandbårne varmeinstallationer. Det gør det vanskeligt at lave fjernvarmeudvidelse, fordi 
størstedelen af husstandene skal tilkendegive, at de ønsker at foretage investeringerne og skifte til fjernvarme. 
Med lempelsen i elvarmeafgiften fra 2013 bliver det sandsynligvis endnu sværere at få husstande med elvarme 
tilsluttet fjernvarme. 

På figuren herunder er illustreret et kort over Gillelejes nuværende varmeforsyning, hvorpå tre områder er 
markeret Gi 1-3, som er mulige nye fjernvarmeudvidelser.  



  

Gilleleje forsyningsområde med potentielle fjernvarmeudvidelser markeret. 

Gi 1 

Gi 1 ligger i den vestlige del af Gilleleje og er et sommerhusområde. Langt de fleste sommerhuse er ikke 
helårsbeboede og har derfor et lavt årligt varmebehov. At have fjernvarme i dette område vil give 
sommerhusejerne faste udgifter forbundet med fjernvarme. Desuden vil Gilleleje Fjernvarme få et væsentligt 
varmetab fra nettet ved at holde cirkulation i et område med lavt forbrug. Det vurderes derfor, at dette område 
ikke vil være interessant for en fjernvarmeudvidelse. 

Gi 2  

Gi 2 er et mindre område, der er omkranset af fjernvarmeområdet. Lige på den anden side af kystvejen, der 
grænser op til området, ligger fjernvarmehovedledningen, som er dimensioneret til også at kunne forsyne hele Gi 
2.  

Området har en klar overvægt af husholdninger og har hovedsaglig elvarme. Beboerne i området har hidtil ikke 
ønsket at have fjernvarme.  

Husstandene med elvarme har en betydelig højere årlig varmeregning end tilsvarende husstande med 
fjernvarme, men det er umiddelbart svært at få elvarmekunder tilsluttet fjernvarme, primært grundet høje 
engangsinvesteringer til tilslutning og interne vandbårne varmeinstallationer. Det gør det vanskeligt at lave 
fjernvarmeudvidelse, fordi størstedelen af husstandene skal tilkendegive, at de ønsker at foretage 
investeringerne og skifte til fjernvarme. Med lempelsen i elvarmeafgiften fra 2013 bliver det sandsynligvis endnu 
sværere at få husstande med elvarme tilsluttet fjernvarme. 

Der er umiddelbart ikke udsigt til en fjernvarmeudvidelse til dette område.  

Gi 3 

Gi 3 ligger i den østlige del af Gilleleje og er et sommerhusområde. Langt de fleste sommerhuse er ikke 
helårsbeboede og har derfor et lavt årligt varmebehov. At have fjernvarme i dette område vil give 
sommerhusejerne faste udgifter forbundet med fjernvarme. Desuden vil Gilleleje Fjernvarme få et væsentligt 



varmetab fra nettet ved at holde cirkulation i et område med lavt forbrug. Det vurderes derfor, at dette område 
ikke vil være interessant for en fjernvarmeudvidelse. 



6. Småbyer 

6.1 Varmeforsyning i det vestlige område af Gribskov Kommune 

Det vestlige hjørne af Gribskov Kommune dækker over postnummeret 3300 Frederiksværk. Bygningsfordelingen 
i dette område kan ses på nedenstående figur. 

  

Bygningsfordeling i det vestlige område i Gribskov kommune med postnummer 3300 

På figuren kan det aflæses, at området stort set kun består af sommerhuse, der udgør 92 % af de registrerede 
bygninger. Yderligere er 6 % af bygninger registreret som husholdninger, 1 % er registreret som produktion, 0,1 
% er registreret som offentlige bygninger, og 0,1 % er registreret som handel og service. 

Det store antal af sommerhuse er også afspejlet i områdets varmeproduktion fordelt på forskellige brændsler, 
som kan ses på nedenstående figur. 



  

Fordeling af nettovarmebehov i det vestlige område af Gribskov kommune med postnummer 3300 

Samlet set har området et estimeret varmebehov på 5.293 MWh. 

Området er beliggende langt fra nærmeste fjernvarmeværk i Gribskov Kommune, Helsinge Fjernvarmeværk. Det 
aspekt kombineret med et lavt årligt varmebehov per husstand gør, at det ikke er hensigtsmæssigt at anlægge 
en transmissionsledning og fjernvarmenet for at forsyne dette område kollektivt med fjernvarme. 
 



6.2 Varmeforsyning i Ramløse  

Vest for Helsinge ligger Ramløse, hvor der er registreret 838 bygninger. I Ramløse er der primært parcelhuse, 
80 %, og de resterende 20 % af bygningerne er registreret som sommerhuse og diverse erhvervsbygninger. 
Området er kollektivt forsynet med naturgas, men har også mange individuelt forsynede bygninger. 
Nettovarmebehovet (varmebehov efter produktion og levering) fordelt på de forskellige opvarmningstyper kan 
ses på figuren herunder.  

  

Fordeling af nettovarmebehov i Ramløse. 

Størstedelen af varmeproduktionen kommer fra naturgas, 43 %, mens oliefyr og elvarme udgør henholdsvis 28 
% og 25 %. Resten af bygningerne opvarmes med træpillefyr, brænde eller andet. På figuren dækker alle 
farverne på nær den orange del (naturgas) betegnelsen individuelt forsynede. 

Med den nuværende brændselssammensætning til fjernvarmeproduktionen i Helsinge og store 
investeringsomkostninger forbundet med etablering af fjernvarmenet vil det være svært for fjernvarmen at 
konkurrere mod et allerede afskrevet naturgasnet.  

Der er ikke umiddelbart hverken en brugerøkonomisk eller samfundsøkonomisk gevinst ved at forsyne Ramløse 
med fjernvarme, så en fjernvarmeudvidelse synes på nuværende tidspunkt at være usandsynlig. 
 

6.2 Varmeforsyning i Annisse og Annisse Nord 

I Annisse og Annisse Nord, der ligger syd for Helsinge, er der samlet registreret 897 bygninger. I Annisse og 
Annisse Nord er der hovedsagligt husholdninger, 83 %, og de resterende 17 % består hovedsagligt af diverse 
erhvervsbygninger. Området er kollektivt forsynet med naturgas, men har også mange individuelt forsynede 
bygninger.  

Nettovarmebehovet (varmebehov efter produktion og levering) fordelt på de forskellige opvarmningstyper kan 
ses på figuren herunder. 



  

Fordeling af nettovarmebehov i Annisse og Annisse Nord 

Størstedelen af varmeproduktionen kommer fra naturgasfyr og oliefyr, henholdsvis 40 % og 37 %, mens 20 % af 
varmeproduktionen kommer fra elvarme og den resterende del fra træpillefyr, brænde eller andet. 

På figuren dækker alle farverne på nær den orange del (naturgas) betegnelsen individuelt forsynede. 

Med den nuværende brændselssammensætning til fjernvarmeproduktion i Helsinge og store 
investeringsomkostninger forbundet med etablering af fjernvarmenet vil det være svært for fjernvarmen at 
konkurrere mod et allerede afskrevet naturgasnet.  

Der er ikke umiddelbart hverken en brugerøkonomisk eller samfundsøkonomisk gevinst ved at forsyne Annisse 
og Annisse Nord med fjernvarme, så en fjernvarmeudvidelse synes på nuværende tidspunkt at være 
usandsynlig. 
 

6.4 Varmeforsyning i Blistrup 

Blistrup ligger nordvest for Græsted, men hører til Græsted forsyningsområde og er derfor taget med som 
potentielt område til udvidelse af fjernvarmen. Blistrup består stort set kun af parcelhuse, hvilket også er afspejlet 
i fordelingen af brændselstype til dækning af nettovarmebehov, hvilket kan ses på figuren herunder.  

Det er estimeret, at det årlige varmebehov i hele Blistrup er 8.930 MWh. 

På figuren herunder kan fordelingen af nettovarmebehovet (varmebehov efter produktion og levering) i Blistrup 
ses.  



  

Fordeling af nettovarmebehov i Blistrup 

Hele 74 % af husstandene anvender oliefyr til opvarmning, 24 % anvender el og 4 % anvender træpillefyr eller 
brænde. Alle andele samlet dækker over betegnelsen ”Individuel forsyning”. 

Husstandene med elvarme vil have en betydelig højere årlig varmeregning end tilsvarende husstande med 
fjernvarme, men det er umiddelbart svært at få elvarmekunder tilsluttet fjernvarme, primært grundet høje 
engangsinvesteringer til tilslutning og interne vandbårne varmeinstallationer. Det gør det vanskeligt at lave 
fjernvarmeudvidelse, fordi størstedelen af husstandene skal tilkendegive, at de ønsker at foretage 
investeringerne og skifte til fjernvarme. Med lempelsen i elvarmeafgiften fra 2013 bliver det sandsynligvis endnu 
sværere at få husstande med elvarme tilsluttet fjernvarme. 

Husstande med oliefyr er derimod mere oplagte at få tilsluttet fjernvarme, da oliefyr skal udfases inden for den 
kommende årrække, idet det er blevet besluttet, at der fra 2013 ikke kan installeres oliefyr i nye bygninger og fra 
2017 i eksisterende bygninger. Samtidig er engangsinvesteringerne ved skift til fjernvarme mindre end ved el-
opvarmede husstande. 

Med det høje antal husstande med oliefyr og det forholdsvis store varmebehov synes Blistrup at have potentiale 
som fjernvarmeudvidelse. Blistrup ligger dog ca. 7 km i direkte linje fra Græsted Fjernvarmeværk, og anlæggelse 
af en transmissionsledning hertil har høje investeringsomkostninger. Det er desuden forventeligt, at 
ledningstabet vil blive forholdsvis højt. Derfor er der ikke umiddelbart et potentiale i at forsyne Blistrup fra 
Græsted. 
 



6.5 Varmeforsyning i Esrum og Esbønderup 

Esrum og Esbønderup er to byer, der ligger tæt, øst for Græsted og også hører til Græsted forsyningsområde. 
Ifølge BBR-data har Esrum og Esbønderup en bygningsfordeling, der kan ses herunder. 

 
Bygningsfordeling i Esrum og Esbønderup 

I de to byer er 78 % registreret som husholdninger, 17 % som produktion, 3 % som offentlige bygninger, 2 % 
som handel og service og 1 % som sommerhuse. 

Byerne består hovedsagligt af husholdninger, hvilket er afspejlet i fordelingen af nettovarmebehov (varmebehov 
efter produktion og levering), der kan ses på figuren herunder, hvor 68 % har oliefyr, 24 % er el-opvarmet, 6 % 
er opvarmet med brænde og 2 % med andet. 

 



 
Fordeling af nettovarmebehov i Esrum og Esbønderup 

Alle andele vist på figurerne dækker over betegnelsen ”individuel forsyning”. 

 

Det er estimeret, at Esrum og Esbønderup har et årligt varmebehov på ca. 22.000 MWh, hvilket er en del mere 
end hele Græsted Fjernvarmes årlige varmesalg. I direkte linje er der ca. 3 km til Esbønderup og ca. 6 km til 
Esrum, hvilket kræver en betydelig anlægsinvestering og medfører varmetab langs flere kilometer rørledning. 
Hvis store dele af Esrum og Esbønderup forsynes fra Græsted, vil der dog være et stort varmesalg, og derfor er 
muligheden for en god tilbagebetalingstid til stede.  

Det vil kræve et projektforslag og en nærmere undersøgelse at vurdere, hvor stort potentialet for en 
fjernvarmeudvidelse er. Her er der indledende præsenteret en investeringsundersøgelse, for at vise i hvilken 
størrelsesorden den bruger- og samfundsøkonomiske konsekvens af fjernvarmeudvidelse til Esrum og 
Esbønderup forventes at være. 

 

Investeringscase 

Esrum og Esbønderup virker umiddelbart til at være et meget interessant område for en fjernvarmeudvidelse, 
idet der er en stor andel af husstande med et betydelig varmebehov, og 68 % af disse anvender et oliefyr til 
opvarmning. Yderligere er byerne inden for en rimelig afstand af Græsted Fjernvarmeværk. 

Der er i det følgende præsenteret en kort investeringsundersøgelse for at vise, hvilken økonomisk konsekvens 
en fjernvarmeudvidelse til Esrum og Esbønderup forventes at have. Investeringsundersøgelsen skal ikke 
opfattes som et facit, men mere som en præsentation af niveauet for investeringerne samt en estimeret 
samfundsøkonomi ved en investering. 

I denne undersøgelse antages det, at det udelukkende er husstande med oliefyr der bliver erstattet af 
fjernvarme, og at husstande med andre opvarmningsformer forbliver uændrede.  

Varmeproduktionen på ca. 15.000 MWh, der lige nu dækkes af oliefyr (8.000 MWh i Esbønderup og 7.000 MWh 
i Esrum), skal i denne undersøgelse derfor dækkes af fjernvarme.  

For at forsyne Esbønderup og Esrum kræver det, at der anlægges 3 km transmissionsledning fra Græsted 
Fjernvarmeværk til Esbønderup og yderligere 2 km videre til Esrum fra Esbønderup. Se illustration herunder: 



 
Illustration af transmissionsledning fra Græsted Fjernvarmeværk til Esbønderup og Esrum. 

Som det ses på figuren, går transmissionsledningen lige igennem Saltrup, der naturligt også vil kunne forsynes 
med fjernvarme, men det er ikke medregnet i denne undersøgelse. 

 

Ud over transmissionsledningerne er det også nødvendigt at anlægge et distributionsnetværk inde i byerne og 
derfra stikledninger til husstandene samt interne varmeinstallationer til fjernvarme i bygningerne i stedet for 
oliefyrene. Disse anlæggelser står for den største investeringspost. 

I tabellen herunder kan de estimerede investeringsniveauer ses: 

 

 

Der er anvendt gennemsnitsværdier for anlæggelsen af transmissionsledningen (kr./m) og for distributionsnet 
samt interne varmeinstallationer (kr./MWh).  

Den nuværende kapacitet på Græsted Fjernvarmeværk (9,5 MW fliskedler og 10 MW oliekedler til spidslast) er 
vurderet til at være tilstrækkelig til også at dække Esbønderup og Esrum. Der er derfor ikke inkluderet eventuelle 
udgifter til nye kedler i nærværende investeringsoverslag.  

Beregningsoverslaget viser en samlet investering på 107 mio. kr. 



Beregningen af samfundsøkonomien er lavet med en 30-årig investeringshorisont og en kalkulationsrente på 5 
%. Beregningen viser et samfundsøkonomisk underskud på 6 mio. kr.  

Hvis kalkulationsrenten sænkes til 3,5 %, et niveau som har været til debat flere gange, vil der i stedet for kunne 
opnås et samfundsøkonomisk overskud på 12 mio. kr. 

Det er forventet, at selskabsøkonomien vil være meget mere positiv end samfundsøkonomien, såfremt man 
vælger en særskilt tarif for Græsted og Esbønderup/Esrum. Dette vurderes på baggrund af, at den reelle oliepris 
ca. er dobbelt så høj som den samfundsøkonomiske, hvor den reelle pris på træflis mere er i niveau med den 
samfundsøkonomiske.  

I tilfælde af at der skal forsynes fjernvarme til Esbønderup og Esrum, synes det oplagt, at der forsynes fra 
Græsted, da de har et fjernvarmeværk og allerede har medarbejderne og organisationen. Der findes dog også 
det alternativ at etablere et nyt fjernvarmeværk i eksempelvis Esbønderup til at forsyne Esbønderup og Esrum. 
De 19,5 mio. kr., der i eksemplet går til finansiering af transmissionsledningen, kan så i stedet bruges til 
anlæggelse af en ny fjernvarmecentral. 

Det anbefales, at der udarbejdes et konkret projektforslag om at forsyne Esbønderup og Esrum med fjernvarme 
enten fra Græsted eller en ny central for bedre at kunne vurdere de økonomiske og miljømæssige aspekter ved 
en fjernvarmeudvidelse.  

 

6.6 Varmeforsyning i Smidstrup 

Smidstrup ligger vest for Gilleleje by langs Nordkysten og er for Gilleleje Fjernvarme et muligt udvidelsesområde. 
Ifølge BBR-data er bygningsfordelingen således, at sommerhuse udgør 73 % af antallet af bygninger, produktion 
16 %, husholdninger 11 %, handel og service 1 % og offentlige bygninger kun 0,2 %. 

På figuren herunder illustreres det, hvordan nettovarmebehovet (varmebehov efter produktion og distribution) 
ser ud i Smidstrup. Alle andele dækker over betegnelsen ”individuel forsyning”. 

  

Fordeling af nettovarmebehov i Smidstrup 

I Smidstrup har 57 % elvarme, herunder varmepumper, 36 % har opvarmning med oliefyr, 5 har opvarmning 
med træpillefyr eller brænde, og 1 % har anden opvarmning. 



Husstandene med elvarme har en betydelig højere årlig varmeregning end tilsvarende husstande med 
fjernvarme, men det er umiddelbart svært at få elvarmekunder tilsluttet fjernvarme, primært grundet høje 
engangsinvesteringer til tilslutning og interne vandbårne varmeinstallationer. Det gør det vanskeligt, at lave 
fjernvarmeudvidelse, fordi størstedelen af husstandene skal tilkendegive, at de ønsker at foretage 
investeringerne og skifte til fjernvarme. Med lempelsen i elvarmeafgiften fra 2013 bliver det sandsynligvis endnu 
sværere at få husstande med elvarme tilsluttet fjernvarme. 

Husstande med oliefyr er derimod mere oplagte at få tilsluttet fjernvarme, da oliefyr skal udfases inden for den 
kommende årrække, idet det er blevet besluttet, at der fra 2013 ikke kan installeres oliefyr i nye bygninger og fra 
2017 i eksisterende bygninger. Samtidig er engangsinvesteringerne ved skift til fjernvarme mindre end ved 
elopvarmede husstande.  

Smidstrups beliggenhed i forhold til Gilleleje Fjernvarmeværk kombineret med en overvægt af elopvarmede 
bygninger og lav forbrugertæthed gør, at det må forventes, at der vil blive et højt ledningstab ved en 
fjernvarmeudvidelse.  

En fjernvarmeudvidelse til Smidstrup er ikke umiddelbart nært forestående. 

 

6.7 Varmeforsyning i Munkerup og Dronningmølle 

Munkerup og Dronningmølle ligger øst for Gilleleje by og er et muligt udvidelsesområde for Gilleleje Fjernvarme.  

Ifølge BBR-data er bygningsfordelingen således, at sommerhuse udgør 78 % af antallet af bygninger, 
husholdninger 17 %, produktion 4 %, handel og service 1 % og offentlige bygninger også 1 %. 

På figuren herunder kan fordelingen af nettovarmebehov (varmebehov efter produktion og distribution) ses, hvor 
alle andele dækker over betegnelsen ”individuel forsyning”. 

  

Fordeling af nettovarmebehov i Munkerup og Dronningmølle 

Husstandene med elvarme vil have en betydelig højere årlig varmeregning end tilsvarende husstande med 
fjernvarme, men det er umiddelbart svært at få elvarmekunder tilsluttet fjernvarme, primært grundet høje 
engangsinvesteringer til tilslutning og interne varmeinstallationer. Det gør det vanskeligt at lave 
fjernvarmeudvidelse, fordi størstedelen af husstandene skal tilkendegive, at de ønsker at foretage 



investeringerne og skifte til fjernvarme. Med lempelsen i elvarmeafgiften fra 2013 bliver det sandsynligvis endnu 
sværere at få husstande med elvarme tilsluttet fjernvarme. 

Hustande med oliefyr er derimod mere oplagte at få tilsluttet fjernvarme, da oliefyr skal udfases inden for den 
kommende årrække, idet det er blevet besluttet, at der fra 2013 ikke kan installeres oliefyr i nye bygninger og fra 
2017 i eksisterende bygninger. Samtidig er engangsinvesteringerne ved skift til fjernvarme mindre end ved 
elopvarmede husstande 

Munkerup og Dronningmølles beliggenhed i forhold til Gilleleje Fjernvarmeværk kombineret med en overvægt af 
elvarmekunder og lav forbrugertæthed gør, at det må forventes, at der vil blive et højt ledningstab ved en 
fjernvarmeudvidelse.  

En fjernvarmeudvidelse til Munkerup og Dronningmølle er ikke umiddelbart oplagt på baggrund af beliggenhed, 
nettovarmebehov og fordelingen af brændsler til varmeproduktionen. 



7. Regneeksempel for et standard parcelhus 

Der er her præsenteret et simpelt regneeksempel, der viser en beregnet årlig varmeudgift for et standard 
parcelhus, der er opvarmet med forskellige typer brændsler samt fjernvarme i de fire hovedområder med 
fjernvarmeforsyning. 

Eksemplet er kun vejledende og ikke et gældende facit for alle husstande, da individuelle forhold har indflydelse 
på den estimerede årlige omkostning til opvarmning og varmt brugsvand.  

Til regneeksemplet er anvendt et etplans standard parcelhus på 120 m2 med et årligt varmeforbrug på 18,1 
MWh. 

Alle priser er angivet inkl. moms, og brændselspriser er gældende pr. medio december 2012. 

Der er antaget virkningsgraderne – oliefyr = 0,8, naturgasfyr = 0,9, elpaneler = 1, varmepumpe COP = 3 
(årsgennemsnit). 

Lempelsen i elvarmeafgiften, der trådte i kraft 1. januar 2013, er inkluderet i eksemplet. 

Omkostninger til drift og vedligehold, eventuelle afkølingsafgifter ved dårlig afkøling ifm. fjernvarme og lignende 
er ikke medregnet. 

Sammenligningen kan ses i nedenstående tabel.  

Regneeksempel for parcelhus (120 kvm) 

 
Variabel 

afgift Enhed 
Standard 

forbrug 
Enhed Fast 

afgift Enhed Målerafgift Enhed Samlet 

Helsinge 687,5 Kr./MWh 18,1 MWh 4950 kr. 500 kr. 17.894 

Vejby-Tisvilde 837,5 Kr./MWh 18,1 MWh 5625 kr. 0 kr. 20.784 

Græsted 418,75 Kr./MWh 18,1 MWh 4680 kr. 500 kr. 12.759 

Gilleleje 468,75 Kr./MWh 18,1 MWh 3600 kr. 625 kr. 12.709 

           

Olie 1428 Kr./MWh 18,1 MWh - - - - 25.840 

Naturgas 852 Kr./MWh 18,1 MWh - - - - 15.416 

El 1637 Kr./MWh 18,1 MWh - - - - 29.622 

El - Varmepumpe 
(COP = 3) 1637 Kr./MWh 18,1 MWh - - - - 9.874 

Regneeksempel for et standard parcelhus med forskellige opvarmningstyper. 

I tabellen kan det ses, at prisen for opvarmning med olie og el (ikke varmepumpe) er betydelig højere end med 
fjernvarme, særligt i Græsted og Gilleleje. Besparelsen med fjernvarme i forhold til oliefyr er mellem 5.056 – 
13.131 kr./år og i forhold til elvarme mellem 8.838 – 16.913 kr./år, alt efter hvilket fjernvarmeværk området er 
tilknyttet. 



Den årlige besparelse ved fjernvarme er betydelig, men for at blive koblet på fjernvarme kræver det dog en 
væsentlig engangsinvestering.  

Husstande, der har et oliefyr, vil have investeringer til en tilslutning til hovedledningen (investeringsbidrag og 
stikledningsbidrag) samt en varmeveksler med tilhørende instrumentering. Husstande med oliefyr har allerede 
interne vandbårne varmeinstallationer, så der kræves ikke investeringer til dette. Husstande, der har elvarme, vil 
ud over investeringer til en tilslutning til hovedledningen (investeringsbidrag og stikledningsbidrag), en 
varmeveksler med tilhørende instrumentering også have investeringer til interne vandbårne varmeinstallationer. 
Vandbårne varmeinstallationer er ikke nødvendige, når der er installeret elvarme i bygningen som den primære 
forsyning, men bliver det, hvis der skiftes til en anden opvarmningsform.  

Der kan dog være mange årsager til, at det kan være svært at få folk til at skifte opvarmningsform, f.eks. de 
væsentlige engangsinvesteringer, et nært forestående salg af boligen, besværet med opgravning af 
have/indkørsel, eller etablering af interne varmeinstallationer ol. 

Hvis man er interesseret i at få fjernvarme, anbefales det at kontakte det nærmeste fjernvarmeværk for at høre 
om mulighederne for tilslutning, eller gå ind på deres hjemmeside, hvor de almindelige og tekniske 
bestemmelser findes.



8. Fremtidens trends og afgifter 

8.1 Afgifter  

Det blev i forbindelse med energiforliget i foråret 2012 aftalt, at der skulle foretages en analyse af 
energiafgifterne med henblik på at vurdere, om der skulle foretages en omlægning af disse. 

I forbindelse med energiforliget blev forsyningssikkerhedsafgiften vedtaget, og i forlængelse af analysen af 
energiafgifterne er der blevet introduceret en ny lempelse af elvarmeafgiften. Begge ændringer er kort forklaret i 
de faner, der hører til "Afgifter". 
 

8.1.1 Forsyningssikkerhedsafgift 

I foråret 2012 blev en ny afgift, kaldet forsyningssikkerhedsafgiften, vedtaget. Forsyningssikkerhedsafgiften 
pålægges biobrændsler og fossile brændsler til opvarmningsformål. Det vil kort sagt sige, at alle 
varmeproducerende anlæg, der anvender biobrændsler eller fossile brændsler, hvad end det er et 
fjernvarmeværk eller et husstandsanlæg, skal betale denne afgift. 

Forsyningssikkerhedsafgiften træder i kraft i 2013, hvor fossile brændsler pålægges 4,7 kr./GJ i afgift, mens den 
for biobrændsler træder i kraft fra 2014, hvor biobrændsler pålægges 11,3 kr./GJ. Afgiften indfases løbende indtil 
2020, hvor biobrændsler og fossile brændsler vil være afgiftsbelagt med henholdsvis 27,4 kr./GJ og 19,8 kr./GJ. 

Udviklingen i forsyningssikkerhedsafgiftens forventede størrelse kan ses i tabellen herunder.  

 

2013 0 4,7 Kr./GJ 

 Biobrændsler Fossile brændsler  

2014 11,3 9,7 Kr./GJ 

2015 13,6 12,1 Kr./GJ 

2016 15,7 14,2 Kr./GJ 

2017 18,5 15,4 Kr./GJ 

2018 21,4 16,8 Kr./GJ 

2019 23,8 17,7 Kr./GJ 

2020 27,4 19,8 Kr./GJ 

Udviklingen i forsyningssikkerhedsafgiften frem til 2020. 

Elvarme går fri af forsyningssikkerhedsafgiften, hvilket kan være en fordel for fjernvarmeselskaber med en 
elkedel, men det er dog hovedsagligt individuel forsyning med elvarme og i særdeleshed varmepumper, der 
favoriseres med forsyningssikkerheden. 

Langt de fleste fjernvarmeselskaber producerer fjernvarmen på biobrændsler eller fossile brændsler, og disse vil 
få en forøgelse af brændselsomkostningerne. Som det kan ses i tabellen herover, vil fjernvarmeprisen for varme 
produceret på biobrændsler stige en smule mere end fjernvarmeprisen for varme produceret på fossile 
brændsler.  



Afgiften bliver pålagt brændslet og ikke per solgt varmeenhed, hvilket yderligere betyder, at de også skal betale 
den varme, der bliver tabt i nettet. De øgede omkostninger vil medføre en lidt højere varmepris for 
fjernvarmekunderne. 
 

8.1.2 Elvarmeafgift 

Elvarmeafgiften er i 2013 blevet reduceret markant.  

Lempelsen i elvarmeafgiften berører alle private kunder med en helårsbolig, der anvender elopvarmning som 
deres opvarmningstype. Boligen skal være registreret som elopvarmet i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) for 
at få lempelsen.  

Afgiften (inkl. moms) var i 2012 87,5 øre/kWh el, der benyttes til opvarmning, men er fra 2013 reduceret med 42 
%, svarende til 36,8 øre/kWh, så afgiften kun bliver 50,8 øre/kWh. Afgiftslempelsen gælder kun på det elforbrug, 
der bruges over de første 4.000 kWh. De 4.000 kWh er estimeret til at være årsforbruget i et parcelhus, der 
anvendes til alt andet end opvarmning. 

I aftalen lægges der dog ikke op til at lempe forbuddet på installering af elvarmepaneler i kollektive 
varmeforsyningsområder. 

Lempelsen i elvarmeafgiften er lavet for at få afgiften ned på niveau med afgifterne på olie og naturgas til 
opvarmning og skal afspejle, at der er en stigende andel af vedvarende energi i elforsyningen. 

Det må forventes, at fælles for alle fjernvarmeselskaberne bliver, at det bliver endnu sværere at få forbrugere 
med elvarme til at skifte til fjernvarme, da det økonomiske incitament bliver mindre. 

Det vurderes, at et standard parcelhus med opvarmning med en varmepumpe som eneste varmeforsyning vil 
spare 2.500 kr./år alene med reduktionen af elvarmeafgiften. Et standard elopvarmet parcelhus vil spare ca. 6-
7.000 kr./år 



9. Konklusion 

Den kollektive varmeforsyning i Gribskov Kommune er i den østlige del baseret på fjernvarme produceret på 
flisfyrede kedler, mens den vestlige del af kommunen dels har naturgas, dels naturgasbaseret fjernvarme som 
fornylig er suppleret med kollektiv solvarme og elkedler.  

Fjernvarmedækningen i Gribskov Kommune er kun 23 %, hvilket er betydeligt under landsgennemsnittet i 2012 
på 63 %. Dette er til trods for lavere varmeregninger for fjernvarmeboliger i forhold til boliger opvarmning med el, 
olie og naturgas. Den væsentligste årsag til den lave fjernvarmedækning er den store andel af boligerne i 
kommunen, der ligger uden for byområderne og de mange boliger i sommerhusområderne. Fjernvarmen i 
Gribskov Kommune er miljøvenlig, da den dels er baseret på vedvarende energi som træflis og solvarme, dels er 
produceret på kraftvarmeanlæg som har en høj brændselsudnyttelse. Fjernvarmen er desuden med til at øge 
fleksibiliteten i energisystemet, idet fjernvarmen kan benytte mange forskellige brændsler og endda være med til 
at udnytte evt. overskudsproduktion af el, når elpriserne er meget lave fx pga. megen vind. 

I de fire fjernvarmeforsynede byer i Gribskov Kommune - Græsted, Gilleleje, Vejby-Tisvilde og Helsinge - er der 
stadig muligheder for at få flere forbrugere med. Især i Gilleleje og Græsted er der fortsat en del husstande, der 
ikke er tilsluttet fjernvarmenettet. Med energiaftalen fra marts 2012 indføres et stop for installering af olie- og 
naturgasfyr i nye bygninger fra 2013 og fra 2016 vil det ikke længere være muligt at installere oliefyr i kollektivt 
forsynede områder, dvs. hverken i områder udlagt til naturgas eller fjernvarme. Det betyder, at en stor del af 
oliefyrene i byerne forsvinder ”af sig selv” inden for en årrække.  

Jo, flere der er tilsluttet fjernvarmen, jo flere er der til at betale for de faste omkostninger i fjernvarmesystemet. 
Der ligger en opgave ia t få de sidste forbrugere med i de byområder, hvor fjernvarmen allerede er etableret eller 
hvor afstandene til nettet er små. Dette er samfundsøkonomisk og selskabsøkonomisk meget attraktivt, da det 
giver en bedre udnyttelse af den investering, der allerede er foretaget i fjernvarmeproduktion og etablering af 
hovednet. For at få de sidste forbrugere med er det dog ofte ikke nok, at den årlige fjernvarmeudgift er lavere 
end omkostningerne ved opvarmning med olie eller el. En væsentlig barriere for mange boligejere er 
tilslutningsomkostningerne til fjernvarmen, især hvis der først skal installeres et vandbårent system i boligen, 
hvilket er tilfældet i boliger med elvarme eller brændeovn. Det vil ofte kunne betale sig også for de eksisterende 
forbrugere, at der gives endog meget favorable vilkår til nye forbrugere.  

En anden måde at øge tilslutningen til fjernvarmen på er at indføre tilslutningsspligt. Tilslutningspligt betyder, at 
forbrugere inden for en periode på op til 9 år skal betale for at blive tilsluttet fjernvarmen. Skiftet kan også 
kræves tidligere, hvis borgeren fx skal have udskiftet sit fyr. Kommunen kan kun beslutte at indføre 
tilslutningspligt i forbindelse med behandling af projektforslag eller ved vedtagelse af lokalplaner for nybyggeri. 
Ændring i tilslutningspriser og fjernvarmetariffer kræver ikke godkendelse af kommunen.  

Økonomien i at udbygge med fjernvarme til nye områder afhænger i høj grad af afstanden til produktionssted og 
hvor mange der tilslutter sig fra start. Tilslutningspligt i nye fjernvarmeområder kan være en måde at sikre en høj 
tilslutning fra start og dermed fremme udbygningen. 

Gribskov Kommune har en række mindre bysamfund som er individuelt forsynede. Flere af småbyerne i den 
vestlige del af kommunen har individuel naturgas, mens byerne i den østlige del beror på oliefyr, elvarme og 
biomassefyr. I varmeforsyningsplanen er mulighederne for fjernvarmeforsyning i en række af byerne vurderet. 
Der er set på muligheden for etablering af eget værk eller forsyning via transmissionsledning fra en af de fire 
nuværende fjernvarmebyer. I de fleste af småbyerne er fjernvarmen ikke økonomisk rentabel, da 
varmetætheden er lille og især i de nordlige byer er investeringen i vandbårne varmesystemer meget høj, pga 
den høje andel af elopvarmede boliger. Med den nyligt vedtagne sænkning af elvarmeafgiften vil det ikke være 
attraktivt for elopvarmede boligområdet at skifte til fjernvarme.  

Varmeforsyningen i Esrum og Esbønderup bør dog undersøges nærmere for en evt. fjernvarmeudbygning. 
Andelen af oliefyr er relativt høj og byerne ligger inden for en rimelig afstand af Græsted Fjernvarmeværk, der 
synes at have produktionskapacitet til at forsyne begge byer. Et samlet investeringsoverslag lyder på 107 
millioner kr til etablering af transmissionsledning, distirbutionsnet og brugerinstallationer. Investeringen er ikke 
umiddelbart samfundsøkonomisk rentabel med de nuværende rammebetingelser, men vil vise positiv 
samfundsøkonomisk rentabilitet ved en ændring af fx kalkulationsrenten fra 5 % til 3,5 %. En alternativ mulighed 



er at etablere et nyt fjernvarmeværk til forsyning af de to byer. Det anbefales, at der gennemføres mere 
detaljerede undersøgelser for etablering af en fjernvarmeløsning i de to byer, herunder hvordan en sådan 
løsning skal organiseres. 


