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Halsnæs Forsyning har udarbejdet et revideret projekt for omstilling fra naturgas til fjernvarme i 
Ølsted. Der er 8. april 2022 givet tilladelse til et varmeprojekt for omstilling fra naturgas til 
fjernvarme med et lokalt varmeværk i Ølsted. Revisionen består i, at det lokale varmeværk 
bortfalder, og Ølsted vil blive forsynet via en transmissionsledning fra varmeværket i 
Frederiksværk. Dette anlæg har den nødvendige kapacitet. Samtidig er et mindre endnu ikke 
udbygget område taget ud af projektet, da det ikke forventes udbygget foreløbig. I øvrigt er 
projektet ikke ændret. 
Det samlede tilsluttede varmebehov vil være 9.500 MWh/år, når der regnes med en 90% 
tilslutning. Hertil kommer et estimeret nettab på 1.750 MWh/år. 
 
Projektet er baseret på en starttilslutning på 50% af mulige forbrugere og stigende til 90% over 
5 år. 
 
Dele af transmissionsledningen og enkelte lokale ledninger i Ølsted, vil kunne skulle føres over 
privat ejendom. Her vil det ske efter aftale mellem de enkelte grundejere og Halsnæs 
Forsyning. 
 
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@radiuselnet.dk og 
kundesupport@radiuselnet.dk . Endelig lægges høringen på kommunens høringsside. 
 
Ingen beboere eller grundejere høres, da der ikke vil være aftagepligt (pålægges servitutter). 
 
Vi vil godt have jeres eventuelle bemærkninger til projektet senest mandag 7. december 2022. 
 
Projektforslag med beregninger med mere er vedlagt. 
 
Kopi sendt til ansøger Halsnæs Forsyning. 
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Høring af varmeprojekt med transmissionsledning - fjernvarme i Ølsted - for Halsnæs 
Forsyning 



Kort 
Kort over transmissionsledning og forsyningsnet i/til Ølsted 

 
Transmissionsledningen er vist med lyseblåt (cyan) og nettet i Ølsted med lilla. Eksisterende net er vist 
med rødt (Kregmeområdet) – mindre afvigelser kan ske. 

 
Kort over forsyningsområde i Ølsted 
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