
Referat fra borgermøde i Den Gamle Sukkerfabrik, Algade 2D, Gørlev, 
den 31.03.22 omhandlende fjernvarme etablering 

 
• Der var fremmødt ca. 70 borgere der ønskede at høre om muligheden for etablering af 

fjernvarmeforsyning i Gørlev og omegn. 
 

• Mødet blev åbnet af formanden for Gørlev og omegns Lokalråd, Søren Juul Nerenst, der bød 
velkommen til Den Gamle Sukkerfabrik. 
 

• Herefter fik Erik Andersen ordet og redegjorde for ideen bag borgermødet, ligesom han præsenterede 
panelet: 
- Initiativtager Birgit Frederiksen 
- Projektchef Brian Puggaard Thomsen fra Dansk Fjernvarme Projekter 
- Driftschef Henrik Rohde fra Høng Varmeværk 
- Formand for Høng Varmeværk Palle Krogh 
- Jonas Anhøj Henriksen, medlem af kommunalbestyrelsen og Teknik- og Miljøudvalget 

 
• Projektchef Brian Puggaard Thomsen havde et dias indlæg hvor han gennemgik de forskellige modeller 

for oprettelse af et fjernvarmeværk. Der var lavet et estimat der udelukkende var baseret på Gørlev by 
og med en forventet tilslutning på 700 brugere. 
Det blev oplyst, at beregning ikke er fratrukket gældende offentlige tilskud. Ligeledes vil en tilslutning 
til et fjernvarmesystem ikke blive dyre for den enkelte bruger end den nuværende udgift. 
Beregningerne på kr. 13 – 14.000 årligt er ved betaling af etableringsomkostninger kr. 83.000. 
Der er i plancherne anført en anden finansierings model, hvor der betales en løbende fast afgift. 
Hvis det nødvendige grundlag for etablering kan skabes, er der en tidshorisont på 2 til 3 år til drift. 
 

• Indlægget gav anledning til en god spørgelyst fra salen omkring de forskellige modeller, ligesom der 
blev drøftet andre alternative løsninger såsom biogas og varmepumpe løsning. Men debatten drejede 
sig hovedsageligt om den normale fjernvarmeløsning. 
 

• Henrik Rohde redegjorde for de tekniske løsninger, der blev anvendt i Høng Varmeværk samt om 
etablering af en evt. transmissionsledning til Gørlev. Ligeledes blev der redegjort for etablering af en 
akkumuleringstank i Gørlev. 
 

• Fra salen blev der spurgt ind til om det kunne tænkes at et projekt kunne omfatte flere bydele ud over 
Gørlev, hvilket der blev svaret bekræftende på. 
 

• Birgit Frederiksen havde et indlæg, hvor hun redegjorde om et notat fra Kalundborg Forsyning, hvori 
de anførte 4 forskellige løsningsmuligheder. Selve notatet bliver lagt på Lokalrådets hjemmeside. 
Kalundborg Forsyning er meget interesseret i at følge projektet og vil gerne bistå deri. 
 

• Høng Varmeværk ved Formanden Palle Krogh redegjorde ligeledes for Høng Varmeværks vilje til at 
hjælpe med råd og vejledning om et projekt af denne art. 
 

• Jonas Anhøj Henriksen sluttede mødet af med at opfordre tilhørerne til at indtræde i en gruppe der 
skal arbejde videre med projektet. Der var 3 der meldte sig til gruppen. 
 

• Hvad så nu? Borgerne i Gørlev skal vise interesse for projektet, ligesom storforbrugere skal inddrages. 
Ligeledes skal der indledes en dialog med Kalundborg Forsyning om et projekt for traditionel 
fjernvarme. 

 
Mødet sluttede kl. 20.30. 


