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Måske har du hørt om tilslutnings- og forblivelsespligt i forbindelse med
fjernvarme. Men ingen af delene bliver aktuelle, hvis der kommer fjernvarme
i Stenlille. Det betyder, at det er helt op til dig, om du ønsker fjernvarme. Hvis
du vælger at få fjernvarme, kan du til enhver tid skifte til en anden
opvarmningsform, så længe etableringsomkostningerne er betalt. 

Tilslutnings- og forblivelsespligt?

Regeringen har besluttet, at gas og olie skal udfases inden 2035. For at
bakke op om den grønne omstilling er det Sorø Kommunes ambition, at
kommunen allerede i 2032 er fri af gas og olie. Derfor skal boliger med gas
og olie som opvarmningsform før eller siden skille sig af med de fossile
brændsler. 

Som opfølgning på informationsmødet den 13. december 2022 er her en
opsummering af nogle af de vigtigste pointer fra Sorø Fjernvarme, Sorø
Kommune og Stenlille Lokalråd.

Lokalrådet har lagt sig i selen for at indsamle de 430 underskrifter, der skal
til for, at Sorø Fjernvarme og Sorø Kommune kan arbejde videre med
muligheden for fjernvarme i Stenlille. 

Forhåndstilkendegivelsen er nødvendig for, at der kan komme gang i
processen. Det skal understreges, at det udelukkende er en
forhåndstilkendegivelse. Du binder dig på ingen måde til at få fjernvarme,
selvom du udfylder forhåndstilkendegivelsen. Det er blot en nødvendighed
for, at vi kan sætte yderligere skub i processen. 

Forhåndstilkendegivelse nødvendig
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En af forudsætningerne for fjernvarme i Stenlille er, at prisen på fjernvarme
ikke er højere end prisen for en individuel varmepumpe. 

Nedenstående graf viser, at alle varmeformer er afhængige af priserne på fx el
og gas. Men selvom fjernvarmen også er steget, så er den dog den billigste
opvarmningsform over tid.

Lykkes det Lokalrådet at få samlet 430 underskrifter, så er det realistisk, at de
første boliger i Stenlille kan kobles på fjernvarmenettet i sensommeren 2025.

Hvornår kan fjernvarmen være klar?
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Det koster fjernvarmen

Sorø Fjernvarme forventer at tilbyde forskellige tilslutningsmodeller, der
varierer fra 0 kr. i etablering men til gengæld en årlig abonnementspris til en
model, hvor hele beløbet betales ved etablering. Herudover kommer betaling
for varmeforbrug samt evt. serviceabonnement. 

Kilde: Screeningsrapport for Sorø Kommune 2022, udarbejdet af rådgivende ingeniør, Cowi


