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Program

– 19.00 – 19.10 - Velkomst

v. Hella Hardø Tiedemann, formand for Klima – og 

Miljøudvalget.

– 19.10 – 19.20 - Oplæg: Varmeplan for Ballerup 

Kommune 

v. direktør Elisabeth Gadegaard Wolstrup.

– 17.90 – 19.55 - Oplæg, inkl. dialog: Hvordan, hvornår 

og til hvem udrulles fjernvarmen 

v. Charlotte Schøn Mejlshede og Per Wulff.

– 19.55 – 20.10 – Pause.

– 20.10 – 20.55 – Oplæg, inkl. dialog: Hvordan kan du 

spare på energien og spare penge 

v. Line Nørmark fra Sparenergi.dk.

– 20.55 – 21.00 - Afslutning 

v. Hella Hardø Tiedemann, formand for Klima – og 

Miljøudvalget. 2



Fjernvarme som middel
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– Ballerup Kommune har arbejdet ambitiøst med klima gennem 
flere år.

– Fjernvarme er et af flere midler til at nedbringe vores CO2 
udledning. 

– I den aktuelle globale situation, er fjernvarme også et middel 
til at:

– Sikre forsyningssikkerheden

– Håndtere knaphed på ressourcer

– Håndtere stigende priser

Billede: colourbox.com



Opvarmningsformer i dag 
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Forventede opvarmningsformer i 2030
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Parter og roller
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Ballerup Kommune, udvalg og kommunalbestyrelse: 
Initiativ- og beslutningstager.

Ballerup Kommune, administration: Overordnet 
planlægning og myndighedsbehandling.

I/S Vestforbrænding: Forsyningsselskab, 
detailplanlægning, udbud og styring af anlægsproces.

Entreprenør: Anlæg



Administrativ og politisk proces

Mar.: 
Varme-

plan 
2030 
god-
kendt 

Jun.: 
Udrul-

ningsplan 
godkendt 

Aug.-
okt.: 

Myndig-
hedsbe-
handling

Sep.: 
Høring af 
varmepro
-ducenter

Okt.-
nov.:

Behand-
ling af 

projekt-
forslag

Dec.:
Brev i 
e-boks

Dec.:
Ener-
giplan
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Vestforbrændings proces, overordnet

2022-2023: 
Detailplanlægning 
og udbud, etape 1

2023-2027: 
Anlæg, Etape 1

2026-2030: 
Anlæg, Etape 2
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 Skovlunde N

 Skovlunde V &Ø

 Egebjerg V

 Ballerup N

 Geershøj.



Mens vi venter
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Vi ved, at tidsperspektivet lige nu kan føles 
langt.

• Er vi i dialog med Vestforbrænding om at gennemføre etape 2 
hurtigere.

• Er vi i dialog med Vestforbrænding om muligheden for at få 
udlånt et naturgasfyr for de kunder, hvis fyr går i stykker, 
inden fjernvarmen er rullet ud.

• Kommunikerer vi løbende om muligheder og tilskud til 
alternativ opvarmning på vores hjemmeside og Facebook.

• Kommunikerer vi løbende om måder at spare på energien.

• Har vi inviteret Sparenergi med i dag, som i øvrigt har en 
åben telefonlinje, jeg kan anbefale alle at bruge.

Derfor:


