
Varmeplan 2022 og fremtidig 
varmeforsyning for Farum



Dagsorden

• Velkomst v/udvalgsformand Lene Munch-Petersen

• Præsentation af Furesø Kommunes Varmeplan 2022    
v/Claus Torp, Furesø Kommune

• Præsentation af Farum Fjernvarmes udbygningsplaner i 
Farum v/Nighat Kamal, Farum Fjernvarme

• Spørgsmål og debat



Varmeplan 2022

• Rammerne for den fremtidige 
varmeforsyning i Furesø Kommune

• Fremme omstilling til fossilfri varme

• Informere borgere og virksomheder

• Udarbejdet i tæt samarbejde med 
Farum Fjernvarme, Værløse 
Varmeværk og Vestforbrænding



Områdeinddeling

• Analyse af mulighederne for at føre fjernvarme ud til de 
eksisterende naturgasområder – screening af 18 områder

• Kategorisering ud fra en trafiklysmodel:

• Grønne områder forventes tilbudt fjernvarme inden 2025

• Gule områder skal afklares nærmere af fjernvarmeselskaberne

• Røde områder forventes ikke tilbudt fjernvarme

• Lille vindue for konvertering til fjernvarme, inden varmepumper 
udbredes endnu mere. Derfor skal alle gule områder placeres i 
enten den grønne eller røde kategori hurtigst muligt og senest i 
2023



Planer for fjernvarmeudbygningen i Farum



Ramme og proces for fjernvarmeudbygningen

Varmeplan

Projektforslag

Høring

Godkendelse af endeligt projektforslag

Anlægsarbejde

Sikring af tilslutning til fjernvarmen

Ramme for udpegning af områder, hvor fjernvarmen 
søges udbredt til (men ikke retligt bindende).

Fjernvarmeselskabet udarbejder et konkret projektforslag 
til et fjernvarmeprojekt – typisk i overensstemmelse med 
varmeplanens udpegede områder til fjernvarmeudbygning 
og efter forudgående dialog med forvaltningen.
Projektforslaget tilpasses evt. i forlængelse af dialog med 
forvaltningen.

Intern høring i forvaltningen.
Forvaltningen sender projektforslaget i høring.

Byrådet godkender efter indstilling fra fagudvalg og 
økonomiudvalg det endelige projektforslag.

Informationsindsats og dialog med borgere skal sikre 
tilstrækkelig stor tilslutning, så projektet kan realiseres.

Udbud og opstart af anlægsarbejde, der skal 
afsluttes inden 5 år fra godkendelsen.

Evt. tilpasning af projektforslaget
Evt. tilpasning af projektforslaget på baggrund af 
høringen



Realisering af fjernvarmeudbygningen

Grøn fjernvarme-
produktion

Samarbejdsaftale mellem 
Furesø Kommune, Farum Fjernvarme og Vestforbrænding. 
Vestforbrænding repræsenterer Værløse Varmeværk i samarbejdet.

Tilslutning til
fjernvarmen

Smidig 
sagsbehandling

Varmeplan
- CO2-neutral energi- og varmeforsyning i 2035

- Udfasning af olie- og naturgasfyr
- Udbygning af en grøn fjernvarmeforsyning

Rammer og retning

Fokusområder

Partnerskab


