
Grøn Varmeforsyning i Tune

• Hvordan ser mulighederne ud for tilslutning til de store 
fjernvarmeværker

• Hvor mange år skal vi forvente der går før der kan 
komme fjernvarme til Tune



Medlemmer i Fjervarmegruppen

• Grundejerforeningerne:
• Fortuna

• Lundebo

• Tinggårdshegnet

• Tinggårdshusene

• Tinggårdssøen

• Tunehaverne afd 1

• Tunehaverne afd 2

• Tunehøj

• Lundegårdsparken2-48

• Tune Industribys grundejerforening

• Boligforeningen Elkærparken

• Tune Lokalråd



Barmarksværk/byvarme/ø-varme/nærvarme



Fjernvarme



Hovedpointer

• Et  barmarksværk er meget følsomt for udsving i priserne på energi fordi de kun 
kan kun bruge en eller 2 varmekilder 

• Med et barmarksværk er man er låst til den samme teknologi i mange år

• I Et lille A.M.B.A som fx kunne ligge i Tune, vil det firma fx E-ON, der står for 
driften af varmeværket sende overskud fra driften af værket til deres aktionærer. 

• Store fjernvarmesystemer har adgang til flere anlæg og er derfor mindre 
følsomme for udsving i energipriserne.

• Store fjernvarmesystemer har evnen og viljen til at tage nye teknologier i brug, fx 
overskudsvarme og Power to X

• I Et  A.M.B.A. selskab som VEKS bliver pengene i selskabet enten som sikring for 
fremtidig udvikling af selskabet, retur til brugerne eller som et middel til at holde 
varmepriserne i ro.



VEKS transmissionsnet i hovedstadsregionen





Hvad ved viHvad ved viHvad ved viHvad ved vi

• Greve kommune har i øjeblikket dialog med E.ON om at bygge et 
barmarksværk i Tune

• E.ONs hurtige løsning er ikke den rigtige for Tune, vi skal have en god 
og fremtidssikret løsning

• I Greve fjernvarmes plan for udrulning kommer de ikke over 
motorvejen inden 2030, så det er nok ikke der vi skal have vores 
fjernvarme fra. 

• Husk: Der er pt ikke tilslutningspligt selvom røret bliver lagt ned i dit 
boligområde



Hvad gør vi fremadrettetHvad gør vi fremadrettetHvad gør vi fremadrettetHvad gør vi fremadrettet

• Fjernvarmegruppen tager kontakt til Tåstrup Fjernvarme for at 
undersøge mulighederne og tidshorisonten for at de kan levere 
fjernvarme

• Vi skal have tålmodighed, måske skal nogen af os over individuelle 
varmepumper før vi får en god fremtidssikret løsning

• Grøn varmeforsyning i Tune skal være en løsning som giver os 
fordelene ved fjernvarmen, det vil sige det alsidige brændselsudbud 
og investeringer i ny teknologi, vi skal bare have varmt vand. 

• Vi skal skaffe os et overblik over om der er interesse for fjernvarme i 
Tune

• Og husk, det i første omgang er interessetilkendegivelse ikke endeligt 
tilsagn



Kontakt

Hvis din grundejerforening vil deltage i gruppen så skriv til:

mariannebrink@hotmail.dk


