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Halsnæs Forsyning har udarbejdet et projekt for omstilling fra naturgas til fjernvarme i Ølsted. 
Projektet vil bestå i en varmecentral, hvor varmen primært produceres på varmepumper 
suppleret med naturgas til spidsbelastninger. Varmeanlægget ønskes placeret nord for det 
tidligere renseanlæg på Egholmvej 16. Desuden vil der skulle nedgraves fjernvarmeledninger i 
byen. 
Der regnes med en årlig produktion på cirka 11.750 MWh, baseret på en 5MW gaskedel og et 
varmepumpeanlæg, som leverer 15 hhv. 85% af varmen.  
Projektet er baseret på en tilslutning af 90% af eksisterende forbrugere og 100% af nye 
forbrugere (kommende ny bebyggelse) i de områder, projektet omfatter. 
 
I henhold til Bekendtgørelse nr. 818 af 4. maj 2021 kapitel 4, § 18, skal vi høre berørte 
forsyningsselskaber m.fl. om sådanne projektforslag. 
 
Evida forsyner i dag Ølsted med naturgas, hvorfor Evida høres (evida@evida.dk). Desuden 
høres Radius, som har elforsyningsnettet (nettilslutninger@radius.dk og 
kundesupport@radius.dk . Endelig lægges høringen på kommunens høringsside. 
 
Ingen beboere eller grundejere høres, da der ikke vil være aftagepligt (pålægges servitutter), 
og der ikke planlægges for ledninger på private grunde uden for udlagte vejarealer (afgivelse af 
arealer). Der er dermed ikke krav om direkte høring jævnfør Projektbekendtgørelsens § 18. 
 
Vi vil godt have jeres eventuelle bemærkninger til projektet senest mandag 7. februar 2022. 
 
Projektforslag med beregninger med mere er vedlagt. 
 
Kopi sendt til ansøger Halsnæs Forsyning. 
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Det gult skraverede er teknikbygning. Det sorte for neden er varmepumpeanlægget. 
 
Det er kommunens vurdering, at selve varmeforsyningsanlægget udløser krav om lokalplan. 
Alle nærmere forhold om anlægget i form af størrelser mulig påvirkning m.m. vil blive behandlet 
i forbindelse hermed. 
Denne høring er derfor i henhold til Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen (for 
varmeforsyningsanlæg), mens der bliver en høring i forhold til Planloven og alle de forhold, den 
regulerer, senere. 
 
Venlig hilsen 

Jørgen Krog 
Byplanlægger 
Telefon 47 78 40 00 
mail@halsnaes.dk 
www.halsnaes.dk 
 

 


