Høringssvar til varmeplanen fra Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs
Bjergby.
Om fælles varmeanlæg i de mindre byer
Lokalforum er opmærksom på, at det i forslaget til varmeplanen anføres, at ”Holbæk
by har været i fokus” i forbindelse med arbejdet med opdateringen af varmeplanen.
Det kan have sine gode grunde, men vi finder også, at det er vigtigt, at der for alle
områder i kommunen arbejdes for at finde gode og holdbare løsninger mht.
varmeforsyningen.
I vores område har vi et velfungerende varmeværk i Mørkøv, men i de mindre byer –
hos os i Stigs Bjergby og Skamstrup – vil det også være ønskeligt, om der kunne
etableres fælles løsninger for varmeforsyningen. Individuelle løsninger har mange
ulemper, bl.a. støjgener for både husejer og naboer, og for mange boligejere både
nuværende og kommende vil en fælles varmeløsning i lighed med fælles vand, strøm,
el, internet mm. øge både boligens brugsværdi og salgsværdi.
Vi har i en periode undersøgt mulighederne for at etablere et sådant fællesanlæg evt.
på andelsbasis, og har også fået støtte fra forvaltningen i Holbæk Kommune bl.a. i
form af oplæg på borgermøde. Aktuelt arbejder en gruppe studerende fra Ålborg
Universitet med et studieprojekt om muligheder for etablering af et fælles
varmeanlæg i Stigs Bjergby, og der er i den forbindelse afholdt borgermøde mm. De
fremlægger deres opgave i juni 2022.
Formålet med at sætte varmeforsyningen på dagsordenen har for os (også) være at
være med til at finde en model, som forhåbentlig også kan anvendes i flere andre
mindre byer i Holbæk Kommune.
Om varmeforsyning til de mindre byer anføres da også kort i oplægget til
varmeplanen bl.a.:
”Mindre projekter, hvor en gruppe ejendomme går sammen om et fælles anlæg vil
være relevant i mange mindre byer. Der er endnu ikke et økonomisk rentabelt
standardkoncept for sådanne løsninger, og muligheder skal vurderes fra sag til sag.
Generelt er erfaringen at det er vanskeligt med kollektive løsninger i de små byer og i
det åbne land. Det kræver ildsjæle og stor opbakning (vores fremhævning).
Både Fors og Mørkøv Varmeværk er interesserede i at understøtte borgerdrevne
initiativer”.
Det er Lokalforums opfattelse, at det et sådant velfungerende varmeprojekt også er
væsentlig for udviklingen i og omkring de mindre bysamfund i kommunen, og at det
derfor også er oplagt, at der – ud over ildsjæle og lokal opbakning - også her kommer
støtte og opbakning til at sikre en fælles og funktionel varmeforsyningen til de mindre
byer, bl.a. til at indhente og formidle den nødvendige viden og til organisering af et
(andels)selskab.
I oplægget anføres videre, at ”der er endnu ikke et økonomisk rentabelt
standardkoncept for sådanne løsninger”. Lokalforum er imidlertid opmærksomme på,
at der bl.a. i relation til firmaet/foreningen Termonet flere steder primært i Jylland i

mindre byer etableres fælles varmeløsninger med termomet, hvilket vi finder meget
spændende og relevant.
Om energieffektivisering
Lokalforum er opmærksom på – og helt enig følgende udsagn fra handleplanen i
oplægget:
”Etablering af et nyt erhvervsområde til tung industri kunne danne udgangspunkt for
at tænke energi- og symbiosesamarbejder ind. Det bør ske i tæt dialog med de
beboere der evt. vil blive berørt og der skal tænkes løsninger ind som vil kunne gavne
den lokale udvikling også – fx ved at kunne levere overskudsvarme til nærliggende
byer eller udnytte lokale landbrugsressourcer.”
Dette falder ganske i tråd med de ønsker, som Lokalforum har fremført i andre
sammenhænge mht. etablering af et nyt erhvervsareal syd for den nye motorvej
mellem Mørkøv og Jyderup, hvor der netop vil være mulighed for at lave denne
sammenhængende planlægning, der forener samfundsmæssige interesser.

