
Fra: Greve Fjernvarme Admin <admin@grevefjernvarme.dk> 
Date: fre. 10. jun. 2022 kl. 13.38 
Subject: Status på udbygning af fjernvarme i Greve Kommune 
 

Kære boligejer 
  
Vi skriver til dig, fordi du har skrevet dig op til fjernvarme fra Greve Fjernvarme. 
  
Vi er glade for at kunne meddele, at vi netop har besluttet at tilbyde 2.000 husstande at 
blive tilkoblet grøn fjernvarme inden udgangen af 2026. Projektet med de første 2.000 
husstande er fase 1 i en større udbygningsplan, hvor vi  på sigt har ambitioner om at 
tilbyde fjernvarme i flere etaper til alle huse i det østlige Greve. 
  
Vi er klar over, at udbygningsplanerne for resten af det østlige Greve ikke er så 
fremskredne, som mange af jer kunne ønske. Fjernvarme kræver planlægning og 
forudsigelige rammer. Lige nu må vi konstatere, at vi oplever mangel på arbejdskraft og 
stigende inflation i samfundet. Det betyder, at vi ikke kan tilbyde fjernvarme til alle lige 
så hurtigt, som vi gerne ville. I den nuværende situation vurderer vi, at det er realistisk, 
at halvdelen af det østlige Greve er tilsluttet inden 2030 – men vi håber, at vilkårene 
ændrer sig, så vi kan komme endnu hurtigere ud til alle. 
  
Du kan læse mere om projektet og søge på din egen adresse her: Link. 
  
Hvad sker nu? 
Greve Kommune skal nu behandle projektforslaget for fase 1, som vi har indsendt. En 
afgørende forudsætning for at projektet efterfølgende kan gennemføres er, at 
tilstrækkeligt mange husstande vælger at indgå kontrakt om levering af fjernvarme. 
Vi sætter først gravemaskinerne i gang, når 60% af boligejerne har underskrevet en 
varmeleveringsaftale. Boligejerne er på den måde afhængige af hinandens tilslutning for 
selv at få fjernvarme. Vi vil indkalde til borgermøder og udsende informationsmateriale 
til de relevante husstande hurtigst muligt efter Greve Kommunes godkendelse af 
projektet. 
  

Du vil blive kontaktet, når det er din tur til at få tilbud om fjernvarme. Indtil da 

opfordrer vi til, at I fortsætter drøftelserne om fremtidig varmeforsyning i jeres 
grundejerforening og lign. for at sikre en tilstrækkelig tilslutning i jeres område, hvis I 
ønsker fjernvarme - uanset tidshorisont. 
  
Hvis du/I har spørgsmål til projektet, er du altid velkommen til at kontakte os. 
  
Med venlig hilsen 
Line Carlsen 
Energichef 
Greve Fjernvarme A.m.b.a. 
www.grevefjernvarme.dk 
CVR.: 33912773 

mailto:admin@grevefjernvarme.dk
https://www.grevefjernvarme.dk/ny-kunde/udbygning-af-fjernvarme/udbygningsplaner-for-fjernvarme/
http://www.grevefjernvarme.dk/

