
Referat borgermøde FORS den 25-10-2022 kl. 19:00 
Der er ca. 900 kunder i FORS Jyderup som alle er tilsluttet anlægget på Lyngvej 7. Der er mødt ca. 400 

mennesker op for at høre og stille spørgsmål til FORS og den krise som vi står i. 

Rikke, formand lokalforrummet, holder en åbningstale og præsentere lokalforrummet samt FORS, hun gør 

det meget klart at alle bedes udvise respekt for de følelser der er og holde den gode tone. FORS har 

indvilliget i at blive indtil alle andre er gået således alle spørgsmål vil blive besvaret. 

Rikke præsenterer lokalforummet og roser hallen samt de frivillige der har hjulpet med at forberede.  

FORS, præsentation uden spørgsmål 
FORS præsentere et oplæg hvor der ikke stilles spørgsmål. Præsentationen består af et diasshow, bilag 1.  

Til præsentationen er FORS mødt op mere flere, blandt andet: 

- Henrik B som byder velkommen, han er produktions Direktør og ansvarlig for Jyderup anlægget. 

- Bonni som fortæller om kundecenter, hun er ansvarlig for kundecenteret, fakturering og 

opkrævninger. 

- Steffan som fortæller praktisk om anlægget. Har er driftschef og varme og ledninger. 

Fors er kommunalt ejet og varetager varme, vand og affald. I henholdsvis St Merløse, Roskilde og Jyderup. 

Præsentationen omhandler overordnet følgende emner. 

- Fremtidsplaner med anlægget 

- Stigninger, som er varslet den 1. okt. 2022 og igen den 1 jan. 2023 

- Statslige indfrysnings ordning 

- Spørgsmål, ingen bagkant 

Fremtidsplaner: Der er planlagt en udskiftning/Udvidelse af Jyderup anlægget, det er en proces som har 

været undervejs i et par år og udformede sig i en ansøgning til kommunen. Ansøgningen blev indsendt 

februar 2022 til godkendelse hos kommunen. Ansøgningen bygger på en erstatning af det eksisterende 

anlæg til en luft til vand anlæg som kan dække det behov der er i dag. Anlægget vil blive designet således 

det nemt kan udbygges til flere husstande på sigt, et modulær anlæg.  

Prisstigningerne: Prisstigningerne som der opleves skyldes at der har været mangel på vind og vand energi i 

Norge og Sverige, hvilket har givet en større forbrug af gas for produktionen af varme, hermed større 

efterspørgsels og derved også stigende priser. Dertil kommer krigen i Ukraine med Putin som også har fået 

priserne til at stige drastisk. 

Som selskab er FORS kommunal ejet og derfor skal firmaet være et nul virksomhed der skal hvile i sig selv 

uden overskud og underskud.  

Hvorfor stiger gasen nu?: Pris niveauer bliver vist på skærmen, Gas priser er steget voldsomt på et 

tidspunkt. Der har i mange år været en jævn pris som har givet en stabil aconto afregning gennem flere år. 

Men nu er udsvingene så voldsomme grundet krigen og derfor måtte der justeres. FORS er nødt til som 

selskab at indkræve de priser for den gas som der er købt. Priser er efterfølgende blevet ved at stige og 

derfor er de nødsaget til at varsle igen til januar 2023. 



Der er grafer på skærmen, som forsøger at forklare priserne for 2023, der forklares at det er meget svært at 

forudse udviklingen grundet verdenssituationen. FORS rådgiver sig som alle andre hos nogle eksperter. 

FORS fortæller at for at imødekomme den store usikkerhed, kig de på muligheden for at justere borges 

priser kvartal vis, fremfor som de i dag kun vurdere 1 gang årligt. Det vil give en mere retvisende aconto 

afregning. Der er på nuværende tidspunkt ikke en aftale omkring dette.  

FORS Drift chef Steffan præsenter hvad planerne er for anlægget i Jyderup, tilbage i 2017 byggede de et 

solcelle anlæg som er i drift. I 2017 var FORS klar over at anlægget var gammelt og ved at udløbe. Der blev 

derfor arbejdet med 8 scenarie om at bygge et nyt anlæg. Det blev reduceret til 3 scenarier, hvorefter 

valget blev en luft til vand anlæg.  

- Overskudsvarme fra NOVO, 18 km ledning fra Kalundborg, det var ikke muligt indenfor de regler 

som findes samt økonomien til projektet på tidspunktet. 

- Elektrisk varmepumpe, går i planlægnings fase, det opstår en mulighed med at et sygehus vaskeriet 

skulle flytte til Jyderup, men det lykkedes ikke og derved fandt muligheden sig ikke muligt.  

- Luft til vand arbejdede man videre på, med en konventionel pumpe i stor skala. Der købes en grund 

i tilknytning til det eksisterende grund, hvor man planlægger at opfører det nye anlæg. Juni 2017 

melder vejdirektoratet at de ændrer vej forløbet til den nye motorvej og derved skal de have 

grunden som er planlagt. De finder en ny lokation, men den ønsker vejdirektoratet også at inddrage 

i deres projekter. Nu vil man bygge på allerede ejet matrikel hvor solceller også er. Det er ikke 100% 

optimalt men af nød. Der er nyt anlæg i drift i 2024, man har derfor i dag planlagt at udføre det nye 

anlæg på eksisterende matrikel. 

Der er i dag et projekt forslag klar som er sendt til kommunen som skal godkende det, her ligger det på 

nuværende tidspunkt.  

Der bliver vist hvorfor der skal noget nyt til. GAS kedler er 30 og 40 år gamle og udløbet, Solvarme giver ca. 

16 % af forbruget, primært om sommeren hvor solen står højst. 

Der er 2 gas motor som levere EL som sælges på markedet og derved tjener penge i forbindelse med salget 

af EL. Disse turbiner genrer også et til rådighedsbeløb hvert år på ca. 5 millioner.  

Bonnie fra FORS får ordet. 

Indfrysning ordningen bliver præsenteret af Bonni. Indfrysningsordninger er en af regeringens aftale 

omkring vinter hjælp. Den er fuldstændig frivillig at benytte sig. FORS skal tilbyde den og derfor er dette 

også præsenteret. 

Der skal være nogen faktorer som gør at den er mulig. Det handler om prisen som skal have et vist niveau.  

Jyderup er berettet. Man kan indefryse differensen på gasen. Man kan indefryse optil 4 aconto regninger, 

der er frit valg for hvilke perioder og hvornår man ønsker at indfryse sin aconto regninger. For året 2024 er 

der en afdrags fri år ordning, således der først betales tilbage fra januar 202, her kan den deles månedlig 

rater gennem 4 år.  

Der er mulighed for at aftalen ændres politisk. 

Det indefrosne beløb låner man af FORS og betaler tilbage til FORS. FORS låner pengene af staten således 

alle planer kan fortsætte. Det gælder alle kunder, erhverv, privat osv. 

Priseksempel fremlægges. Bilag 1.  



Der fremlægges hvordan vi modtager regninger i Jyderup. Det bliver delt et års forbrug af varme ud på 4 

aconto regninger, som udgør den aconto betaling man betaler for 1 års forventeligt forbrug. 

Hun siger at kunde center er klar og hjælper også gerne. Det fortælles at der tilbydes energi rådgivning. 

Samt at der er spare tips på hjemmesiden som det opfordres til at læse.  

Det er muligt at få justeringen af sin aconto regningen allerede i dag, hvis det kan dikumenteres at man 

allerede nu har reduceret sit forbrug siden sidste år, det kræver at man ringer ind dog at man kontakter 

FORS direkte. Det er også muligt at få en betalings aftale uden at lave indfrysning, altså direkte med FORS.  

Spørgerunde: 
Jan, Skovvejen: Han har læst i bestyrelsen referat at der er underskud på 18 mio. som skal reguleres. Er det 

muligt at flytte underskuddet til efter krisen og hvor prisen måske stabiliseres.  

FORS: det er et svært spørgsmål. Der er flere mennesker på scene nu. Han ved ikke om man kan skubbe 

underskud til senere, men vil gerne tage det til senere.  

Kriminel forsonet: Forblivelses bidraget er steget 100% for at dække noget af underskuddet. Det er meget 

for hende. Der er i dag en forblivelses pligt som hun udfordrer og gerne vil udføre solceller og andet som 

ikke er muligt da man er tvunget som kunde. Der bliver klappet. 

FORS: Det er blevet opkrævet for lidt i forhold til de pris stigninger der er kommet derfor en soliditet i at 

alle stiger på m2 prisen, forblivelses pligten.  

Forblivelses pligten er noget er er bestemt politisk. Han fortæller at er for at holde priser og konkurrence 

dygtigheden.  

Søren Madsen: Træt af m2 prisen, det giver ikke meget mening at spar. Han ønsker at det var mere tydeligt 

at se når man sparer. Den anden ting, man kunne tænke nedkøling, men man kan ikke sin nedkøling i 

Jyderup. Kan man få sin nedkøling på min side. Det er ikke til stede i dag.  

FORS er klar over at estimentet for at sparer forsvinder når man øger m2 prisen. Han snakker igen om 

solidaritetsprisen. Han har et håb om at m2 prisen bliver justeret når der er betalt tilbage. Afkøling: I 

Roskilde bliver man straffet hvis man ikke afkøler. Han er enig i at der er en god ide at indføre i Jyderup 

også, men der er mange forskellige anlæg i Jyderup og derved er det svært at undgå mange får straffen på 

grund af gamle anlæg i husene. Der kigges på SOFTWARE som skal være med til at overvåge afkølingen, der 

planlægges et system til 2023. De vil gøre det i større omfang i 2023 for at minimere udgifter og derved 

komme forbruger til fordel. Det er korrekt at det ikke kan ses på min side. Der skal et måler skift til for at 

muliggøre dette. 

Niels Ulrik, Emmebodavej: Hvis nu anlægget er klar i 2024, hvad kan vi så forvente af pris niveauer i 

fremtiden.   

FORS: Det ved man ikke endnu, men der findes katalogpriser i finansieringsfasen som er anvendt. Han har 

en ide men med stor usikkerhed. Det afhænger også af hvad omkostningerne er for opførelsen bygningen.  

Der er med stor sandsynlighed en besparelse ved at skifte til EL. 

  



Sten, Teglværksvej:  

Kvartal afregning: Hvor træder den i kræft. 

FORS: Det er ikke en kvartalsafregning, det er en pris justering kvartalsvis. 

Allan Madsen, Holbækvej: Der kommer en ledning til Holbæk fra Kalundborg, kommer den til Jyderup? 

Christina, borgmester i Holbæk, kommenter at alle steder hvor det giver mening skal vi sørger for at det 

kommer til at ske. Nyheden er stor og det er ikke en viden som de har haft i længe. Det er ikke noget som 

er klart i 2024.  

Jørgen Kås, Rolighedsvej: Håbede på løsninger, men føler kun han har fået forklaringer. Han forstår ikke at 

man kun kan skubbe byrden foran sig i. 

Forslag: Hvorfor ikke afregne den aktuelle forbrug. Vi taler om Jyderup kraftværk, men det er virkelighed en 

større kæde, hvorfor kan alle ikke bidrage i hele FORS? Der klappes. 

Kundedirektør i FORS: Forslaget til at dele i hele FORS, det er ikke muligt. Det er ikke muligt at bruge den 

afregnings model som findes på EL omkring at afregne efter aktuelle forbrug ofte. Det er da nærliggende at 

se ind i det. Prisen, der er indstillet til bestyrelsen af gaspriserne allerede, er faldet i mellem tiden og om 

man kan justere i forhold til dette ekstraordinært.  

Fik ikke navnet: Fremtids sikringen, hvorfor gas motor?: 

FORS: Der er gas motor i dag, det er for at sikrer EL markedet, grundet den stor efterspørgsels der allerede 

findes i dag. Hvis man helt skulle nedlægge gassen, så er det ikke økonomisk muligt at drifte anlægget. 

Håbet er BIO gas om lang tid. 

Julie: Hun spørger indtil måler afregningen, det ved hun systemet kan. 

Er klappes efter hun fremlagde en del om økonomi.  

FORS: Der kan godt års afregnes hvert kvartal, men det er omstændigt. Det der er valgt er at justere 

kvartalsvis. Hun fortæller at det er valgt ud fra udgifterne til administration og omlægning af nye målere. 

Hun fortæller at det vil fordyre den løsning der er valgt. 

Eva: Hvis jeg var direkte gas kunde ville hun kunne låse min gas pris men det kan hun ikke nu. Hvorfor har 

FORS ikke gjort dette? 

FORS: Der er brugt nogen eksperter som har rådgivet sig med dem, der var indtil krisen blevet brugt en fast 

prisaftale som er anvendt indtil nu.  

I denne sæson er de rådgivet til at ikke fast låse prisen da den ville være 100% højere. Det ville de ikke på 

de betingelser, der var på dette tidspunkt ikke et estimat på at det ville blive så slemt.  

Ruth Hansen: Afkøling, det forstår hun ikke? 

FORS: Fjernvarme fungerer bedst hvis systemet får så lavt muligt temperatur retur på fjernvarmeanlægget, 

så kan gas motor kører bedre og derved give økonomisk gevinst. Når temperatur er for høj er der 

begrænsning på hvor meget de kan kører på gas morteren. Det kan være gamle radiator og andet som gør 

at returtemperaturen er for høj, de er i gang med at rådgive borger omkring de ting der kan gøres.  

  



Sofus, Præstmarken: Hvor vælges der en elektrisk varmepumpe? 

Der er den vej det går, da det er bæredygtigt og med mange muligheder, der er udfordringer med EL men 

det er fremtiden med vindmøller, vand turbiner osv. FORS holder løbende øje med marked. BIO gas er også 

en mulighed men som har andre udfordringer, mandskab osv.  

Stig: Specifik på varmepumpen: Hvorfor laver Nykøbing SJ en 7 MWH som er fremtidssikreret, hvorfor sikre 

man ikke Jyderup? Der er blot planlagt at dække det forbrug der er i dag. 

FORS: 4,5 til 5 MWH den vil kun lave 91% af varmen og de sidste 9% på solceller og gas kedel. Den passer til 

byen lige nu. Den er ikke fremtids sikret. Publikum griner.  

Rentesatsen er sat til 2% af staten for indfrysningsordningen. 

Mie, Haugsted: Hun har kontaktet for at få aconto sat ned, men fik fortalt at det ikke er muligt grundet 

automatik.  

FORS: Det er først glædede fra d.d. og ikke tilbudt før. 

1. Hun er meget urolig over at løsninger først er klar i 2024, 2025. Det er sket meget i Jyderup hvor vi er i 

udvikling og ikke i afvikling. Der sker meget. Men nu bliver vi ødelagt at gaspriser, hvad skal der ske 

med Jyderup? Der klappes.  

a. FORS: Kan ikke svare men erkender det.  

Heidi, Lyngvej: Gas motor, hvor kører den. Den er aldrig hørt eller set. Hvornår kommer den til at kører 

bedre? 

FORS: Den har lagt til rådighed der er tjent ca. 5 mio. i år. De kører ikke meget. Men kører når der er behov. 

Der svares at der kigges på det. 

Jeannet, Dyremosevej: Ønsker at komme på fjernvarme, har spurgt og ikke hørt noget i flere måneder, der 

klappes. Der er tale om 50 m. 

Er det muligt at gøre budgettet offentligt for nyt anlæg i Jyderup? 

Hun beder Christina om at sørger for at NOVO projektet lykkedes.  

FORS: Det er muligt at få indsigt i projekt forslaget, om det er muligt at få på hjemmesiden vil de 

undersøge. Det giver lige nu ikke mening at tilslutte flere.  

Sten, Lyngvej: Hvorfor er det stukket så meget af, han har undersøgt den sidste tid og lavet sammenligning 

med andre anlæg i DK.  

Det er helt galt i sammenligningen, som han læser op højt. Andre bruger deres gas motor meget mere 

aktivt. 

FORS: Gas motoren kan kun kører 1 time afgangen grundet afkølingen ikke er tilstrækkelig. Det kræver også 

nogen investeringer. Jyderup stikker af på grund af at man ikke satte prisen op dengang, man første gang så 

prisstigningen, derfor er der ekstra ordinær store prisstigninger. 

Frederik, Emmabodavej: Der mangler konkrete forslag til hvad der gøres lige nu i de enkle hjem. 

FORS: Der henvises til kundeservice. Der forklares hvordan afkøling fungerer. Bilag 2. 



Mogens, Nyvej: Afbetalings ordning, hvordan hænger det sammen med potentielt mange år med høje 

priser, hvordan skal det lykkedes? 

FORS: Det kan hun ikke svarer på, det er en hjælpe pakke fra politikere. (Indfrysningsordningen) 

Mark, Holbækvej: Kigger ind i luft til vand. Kan betale sig ind på 1 år. Han ønsker nogen prognoser for 

fremtiden, hvis han ikke skal vælge en privat løsning. 

FORS: De vil godt ligge business casen op på hjemmesiden så alle kan se den.  

Jens: m2 prisen er sat op og hvornår forventer man at justere den igen (NED)? 

FORS: Det handler meget om udviklingen på gaspriserne. FORS har ingen interesse i at holde den oppe. Da 

det ikke giver anledning til at sparer. 

Ukendt Hansen: Til borgmester: FORS er ejet af kommunen, hun efterlyser udmelding fra kommunen, hvor 

står de? Hvad vil de gøre på sigt og her og nu? 

Borgmester: Hun forstår frustrationen og erkender at de ejer FORS, de forstår FORS og forsøger at 

behandle deres ansøgninger. Der forsøges at tænke alternativt og se på nabo anlæg. Det er svært og der er 

ikke en endelig løsning. Der regnes på om man kan hæve forblivelses pligten. Det overvejes om man skal 

række ud til regeringen. 

Ukendt Hansen: Hvad med underskuddet kan kommunen gøre noget her:  

Borgmester: Det ved hun ikke men vil undersøge. Der klappes. 

Kent Jacobsen: Regulering af kvartalsprisen, hvornår kan man forvente den nye pris. 

FORS: Den 15. november skal priserne vurderes i bestyrelsen helt ekstraordinære. 

David Brun: Indfrysning, er den variable eller fast? 

FORS: det ved de ikke. Men hun forklarer at der kommer udmelding før den træder i kræft den 1 jan. 

Philip: Afkøling, gasturbine. Kan man ikke gøre noget nu, for at få den kørende mere? 

FORS: Jo, et er det vi kan gøre nu og det skal der kigges på nu. Retur temperaturen er lige nu ca. 50 grader. 

Optimalt skal den ned på 37-38 grader. 

Kasper Jacobsen: Den 15. november er der møde omkring prissætningen. Prisen varsles med 3 måneder. 

Det vil sige at vi ikke kan undgå de varslinger som er skrevet ud nu? Kan man afvige fra varslingen denne 

gang? 

FORS: Det er korrekt at der skal varsles men tages der er BESLUTNING kan den indføres straks. 

Jesper: Hvorfor kan man ikke være sammen i hele FORS? EU har besluttet at man kan kompensere i forhold 

til. 

FORS: I forhold til soliditet. Det må man ikke per lov. EU er de ikke bekendt med.  

Kristina, borgmester, vil godt tage det op med de 2 andre ejer, men tvivler at de vil være med. Der klappes. 

Teglværksvej: Kan der laves en investering plan til private i FORS, således der kan tilbydes renoveringer på 

returvarmen? 



FORS: Der tilbydes energi abonnementer. Men man kan ikke skaffe pumper, så det er sat på standby. Det er 

problemet nu. Men det er noget som er med i rådgivningen når leveringsproblemet løses. 

Søren: Afkøling: Hvorfor kan det ikke aflæses. Det burde I kunne se. Han kan se det selv der hjemme. Meget 

frustreret.  

FORS: Det kan vi ikke i dag, men vi kigger på det. Det har ikke været historisk vigtigt, men erkender at det er 

vigtigt nu. 

Allan, Holbækvej: Han spørger om de også komme ud og hjælper? 

FORS: De rådgiver telefonisk, men de må ikke udføre arbejdet, de kan rådgive i hvad man kunne få en VVS 

til at optimere. 

En anden til borgmester: Vi kører affald til Roskilde, måske vi skulle sælge det hvis de ikke vil være 

solidarisk. 

FORS: Der er nogen aftaler, han fortæller at vi betaler for at komme af med det. 

Signe, Kirkevej: Hvorfor kan vi ikke noget, men I vil gerne, er det muligt at få hjælp nu? Eller skal vi bo i telt? 

FORS: Vi gør alt vi kan. Vi kigger på priser, lavere priser per 15 november, men det er ikke muligt at skifte et 

anlæg over natten. De erkender situationen og gør alt hvad de kan for at hjælpe. 

David, Skovhaven: Retur varmen, alle skal skrues op. Er det rigtigt? Han man kigget på at hente varmt vand 

fra undergrunden. 

FORS: Ja, det er overvejet og ikke rentable med den teknologi som eksister i dag. 

Heidi: Igen, Hvorfor er der ikke røg i skorstenen på Lyngvej, hvor kører den ikke mere end 1 time. (GAS 

MOTOR) De har ikke kørt i flere år. 

FORS: De er sat til rådighed og tjener penge på det. De kørte mere tidligere men det er nu ikke rentabelt at 

den kører så meget. Men når det er rentabelt kører de. De er rentable grundet de er til rådighed. Der er 

brug for et stabilt EL net i Danmark. De fortæller historikken for hvorfor man har valgt gas motor for mange 

år siden. 

Rico, Teglværksvej: De tilbyder at justere betaling kvartal vis, hvad bliver grundlaget for at få reguleret 

aconto afregningen? 

FORS: Man vil justere MWh prisen kvartalsvis. Hvis man ringer ind for at få justeret sit forbrug, så kigger 

man på det forbrug der har været. Det er hvad de kan kigge på for at justere aconto. 

Hans, administrerer udlejningsejendomme: Han fordeler regning til udlejer. Han henviser på stigninger til 

oktober. Det er stigning på 211%. Hvordan skal han regne forbruget til den enkle udlejer. Han været i 

kontakt 4 gange og fået 2 forskellige forklaringer, hvordan skal han forholde sig? Kan man tilbyde sin lejer 

at de ringer til FORS direkte? Vil man tilbyde kunder fjernvarme i andre områder i de næste 10 år?  

FORS: Majken økonomichef, beklager forskellige svar. Okt. Er kun for de sidst 3 måneder i 22 og januar for 

de 9 måneder i 23. Hun tilbyder at hjælpe. De er velkommen til at ringe direkte. 

FORS: I samarbejde med kommuner er det lavet beregninger om hvilke områder der skal tilbydes 

fjernvarme. Der er ikke konkretet udmeldt endnu.  



Lisa, Jernbanevej: m2 prisen forstår hun ikke. Den kan i kontrollere? Hvorfor justere man ikke på den? 

Forvaltning af firmaet, hvorfor har man ikke fået styr på afkøling for 10 år siden? Når man ved at der står en 

ressource som ikke kører optimal. 

FORS: m2 prisen: Hvis man sætter den ned, så bliver prisen blot lagt over på den variable pris.  Alle skal 

være med til at betale underskuddet.  

Der har været fokus på dette i mange år, men ønsket skal være et samarbejde mellem kunder og FORS. 

Søren Rasmussen: har siddet i 10 år i byrådet. Det er et problem som har været et kendt problem i 10 år. 

FORS har forsømt det her anlæg fuldstændig. Det er en forsømmelse. En forklaring af dette. Han vil forslå at 

gå tilbage og rådgive sig i Mørkøv. For 5 år siden var der et forslag omkring lave et samarbejde med 

Mørkøv. Mikrofonen slukkes.  

FORS: Hård kritik retur, det har været en af de dårligste anlæg i landet. Der er tidligere lavet tilbud fra FORS 

som er takket nej til. 

Jørgen: Han er bange for byen, der er meget energi og udvikling. Han føler også at FORS har sovet i timen 

og er bange for at bremser byen. 

Tonen er hård 

FORS: De har ingen interesse i at bremse byen, der arbejdes hårdt og i mange år med at investere rettidigt. 

Stig: Hvem skal betale de 2 % hvis han betaler for meget.  

FORS: Godt spørgsmål, intet direkte svar, der holdes øje med det løbende og der holdes øje med forbruget 

og kunder kontaktes direkte. 

Kim Eriksson, Bager: Han forstår ikke hvorfor det ikke omlægges til Olie,  det er ikke grønt med der skal 

noget nu. Hård tone, meget frustreret. 

FORS: Olie overvejes det er en mulighed hvis det er rentabelt. Der er også CO2 kvote regler som kan 

spænde ben for det. Det skal være rentabelt. 

Skovvej: Der er i brevet dateret den 22. marts, skrevet at man kan få sit forbrug oplyst per måned.  

FORS: De er tilgængelig på hjemmesiden, Thomas sider i kundecenter, det er korrekt at det er skrevet. Det 

er en ny bekendtgørelse. Det er tilgængeligt på selvbetjening.  

Ove Larsen: Til borgmesteren, i vil gøre alt hvad i kan for at hjælpe. FORS har købt flere grunde og solgt 

dem igen. Projektet er sendt til godkendelse for 9 måneder, hvorfor er den ikke godkendt endnu? Det er da 

forlang tid? Der klappes. 

FORS: Der er korrekt at man afventer sagsbehandling. 

Borgmester: Hun vil tjekke og få den skubbet i gennem så hurtig som muligt. Der klappes. 

Poul Erik, Kvamvej: Retur varmen på 50 grader. Der er mulighed for at lave løsninger på anlægget alene 

uden at belaste kunder. Der skal gøres noget nu. Måske en mere aggressiv tilgang.  

FORS: Det er korrekt, men det løser ikke den høje gaspris, da den er primær bygger på GAS prisen grundet 

verdens situationen.  



Finn Harder: Det er fandeme uhyggelig. Hører hvad bagerne siger. Hvorfor er der ikke lavet et flisanlæg? 

Flere varmekilder, hvorfor er der kun 1 varme kilde. I har sovet i timen.  

FORS:  Flis er der også kigget på, men det er igen hvad der er rentabelt.  

Holbækvej: Han har google og søgt på hjemmesiden, det fremgår ikke nogen steder på jeres hjemmeside 

eller andre steder. Hvorfor er det ikke mere tydelig?  

FORS: Forsvar igen med at de har i alle de år som de har haft ansvaret forsøgt at præge de kunder som har 

den dårligst retur varme men bliver mødt med kunder som ikke ønsker at investere (forståeligt nok) 

grundet økonomi.  

Lisa: Hvor tit bliver der holdt bestyrelsesmøde? 6-8 gange om året. Forslag omkring at købe brødet hos 

bageren. 

Nabo,: Hvor kan man følge med i projektet? Og hvornår? Er det et skema hvor man kan se sin retur 

temperatur? 

FORS: På hjemmesiden når kommunen har godkendt projektet. Man kan ikke se temperaturen nu. 

Bageren: Hvorfor tilfredsstiller i ikke bare alle, ved at fjerne forblivelses pligten? Hvorfor købes et nyt anlæg 

ikke bare? Meget sur. 

FORS: De er bundet af kommunale regler og procedurer. Det er lovgivnings bestemt.  

Borgmester: Der er noget som de kigger på. Men der er konsekvenser ved det hele. Kommunen kan hæve 

pligten.  

Mogens: Man er kun bundet til at betale afgiften. Man kan tilbagebetale en varmepumpepå 1 år. Det vil 

han gøre med de priser der er nu. Man er kun bundet til den faste afgift. 

Viggo Hansen: Er der ingen varme mester på centralen? Den gang der var en, kom han rundt og hjalp med 

retur varmen. I må da vide om der kommer fjernvarme i nybyg områder? 

FORS: der er ikke længere fast bemanding på anlægget mere. Der har været tidligere 4 mand fast. Nu er der 

kun det der skal til for at anlægget kører. 

 

Rikke runder af med en tak og græder lidt. 

 


