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1. Fleksibilitet i energiforsyningen og -forbrug
Ved at fokusere på at sammentænke energisystemer og understøtte behovet for fleksibelt forbrug
og produktion af energi i den overordnede energiplanlægning kan Gribskov Kommune bidrage til
at optimere energisystemet i kommunen. Det er især kraftvarmeværkerne i Helsinge og Vejby-
Tisvilde, der har en rolle som regulerbar kraft i elsystemet via deres gas-motorer og elkedler.
Derudover udgør den store andel af individuelle oliefyr og huse med elvarme i kommunen et stort
potentiale for regulerbare varmepumper i fremtiden. Varmepumperne kan med forbrugsstyring og
evt. lagerkapacitet være med til at bidrage til fleksibiliteten på forbrugssiden. Gribskov kommune
kan, gennem oplysning og initiering af samarbejder om fremme af varmepumper, bidrage til at
øge fleksibiliteten af nettet og dermed til øget indpasning af vedvarende energi.
Større varmepumper i tilknytning til jordvarmeanlæg vil sjældent alene kunne konkurrere med
fjernvarme baseret på naturgas eller flis, men til udnyttelse af lavtemperaturvarme kan
varmepumper være relevante. Det gælder især i forbindelse med udnyttelse af spildvarme fra
industri og ved udnyttelse af varmen fra geotermisk varme. Udnyttelse af geotermi til fjernvarme
på større skala diskuteres på nuværende tidspunkt i Hillerød og Farum.
En sikring af fleksibilitet i energisystemet kræver samarbejde med forsyningsselskaberne og
samarbejde på tværs af kommunegrænserne.

2. Miljøvenlig og fleksibel fjernvarme
Fjernvarmen er vigtig i fremtidens energisystem med en stor andel af vedvarende energi. Dels kan
fjernvarmen produceres på mange forskellige brændsler, og dels vil fjernvarmen fremover få en
meget vigtig rolle i forhold til indpasningen af vedvarende energi og balancering af elnettet via
elkedler og varmepumper.
Fjernvarmedækningen i Gribskov Kommune er 23 %, hvilket er under landsgennemsnittet, som var
på 63 % i 2012. Dette er til trods for langt lavere varmeregninger for fjernvarmeboliger i forhold til
boliger opvarmning med el, olie og naturgas. Hovedårsagen til den lave andel af fjernvarme er, at
en stor del af boligerne i kommunen ligger uden for byområder, samt den store andel af boligerne,
der er sommerhuse eller ligger i sommerhusområder.
I de fire fjernvarmeforsynede byer i Gribskov Kommune - Græsted, Gilleleje, Vejby-Tisvilde og
Helsinge - er der dog stadig muligheder for at få flere forbrugere med. Især i Gilleleje og Græsted
er der fortsat en del husstande, der ikke er tilsluttet fjernvarmenettet.
Med energiaftalen indføres et stop for installering af olie- og naturgasfyr i nye bygninger fra 2013.
Fra 2016 vil det ikke længere være muligt at installere oliefyr i kollektivt forsynede områder, dvs.
hverken i områder udlagt til naturgas eller fjernvarme. Det betyder, at en stor del af oliefyrene i
byerne forsvinder ”af sig selv” inden for en kortere årrække.
Reglerne for tilslutningspligt/ikke tilslutningspligt til fjernvarmenettet kan undergrave
mulighederne for en udbygning med fjernvarme. Uden høj tilslutningsprocent i nye områder vil
antallet af forbrugere til at betale investeringsomkostningerne være lille og det faste bidrag af
varmeregningen blive større. Det kan i så fald starte en ond spiral.
Gribskov Kommune har mulighed for at overveje brugen af tilslutningspligt for at sikre høj
tilslutning ved udbygning med fjernvarme og dermed sikre, at projekterne kan gennemføres med
lavest mulige omkostninger for den enkelte fjernvarmeforbruger.

3. Energirigtig og miljøvenlig varmeforsyning i småbyerne og boliger uden for
fjernvarmeområderne
I de områder, der defineres som "boliger i det åbne land", som er områder uden kollektiv



forsyning, har kommunen kun mulighed for at påvirke valg af opvarmningsform gennem
information og samarbejder.
Løsningsmulighederne i de mindre landsbyer og bysamfund er uklare, og kommunen kan kun
opfordre til dialog og samarbejde, men ikke direkte skubbe på en omstilling til ikke-fossil energi.
Kommunen har mulighed for, som et led i sit fokus på landsbyernes udvikling, at inddrage
mulighederne for energibesparelser og mere vedvarende energi.
Vilkårene for varmepumper er blevet væsentligt forbedret i 2013 med de nye eltariffer. I områder
uden mulighed for fjernvarme eller fælles løsninger kan kommunen undersøge muligheder for
samarbejde med energiselskaberne om forskellige forretningsmodeller for at fremme
varmepumper og evt. energirenoveringer i boliger.
I øvrigt henvises til Gribskov Kommunes varmeplan for yderligere oplysninger.

4. Energieffektivisering og bygningsrenovering
Gennemførelse af energieffektiviseringer og energibesparelser er en forudsætning for at opnå
uafhængighed af fossile brændsler. Kommunen har ikke en formel rolle i forhold til
energiforbruget i privatejede bygninger, men har en klar interesse i at have attraktive boliger med
lave omkostninger og i at tiltrække energiselskaberne til at gennemføre
energibesparelsesaktiviteter i kommunen.
Tabellen herunder viser potentialet for energibesparende tiltag i eksisterende byggeri i procent af
energiforbruget til opvarmning og varmt vand som opgjort af Statens Byggeforskningsinsitut (SBI) i
rapporten "Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri" (2009). Generelt viser
opgørelsen, at energibesparelsespotentialet bliver større, jo ældre bygningerne er.

I Gribskov Kommune som geografisk enhed er der ca. 32.000 bygninger med et samlet areal på 
ca.
3,9 millioner m2. 18 % af bygningerne er opført før 1930. 15 % af bygningerne er opført mellem
1931 og 1960, mens størstedelen (42 %) af bygningerne er opført mellem 1961 og 1978. 11 % af
bygningerne er opført efter 1998. For bygninger opført efter bygningsreglementet i 1998 og
senere vurderes potentialet for energibesparelser at være begrænset.
Fordelingen af bygningsmassen i Gribskov Kommune betyder, at SBI-opgørelsen af potentialet for
energibesparende tiltag fører til et samlet besparelsespotentiale på 24 % af det nuværende
varmeforbrug.
Gribskov Kommune har desuden en meget stor andel af sommerhuse til fritidsbrug og
helårsbeboelse. Sommerhusene er ofte af en energimæssig dårlig stand. Med en stigende andel af
sommerhuse, der benyttes hele året, stiger energiforbruget til opvarmning betydeligt.
Nabokommunerne har samme udfordring, og et tværkommunalt samarbejde omkring
sommerhusproblematikken er en oplagt mulighed for at lave en fælles indsats mod at opnå
energibesparelser på dette område.
Energiselskaberne har en statslig forpligtelse til at gennemføre energibesparelser og gerne i
boligsektoren. Kravene til energibesparelser bliver øget betydeligt i de kommende år. Gribskov
Kommune har mulighed for at påvirke energiselskabernes indsats, så de gør en særlig indsats i
forhold til bygninger og virksomheder i kommunen. Dette kan f.eks. ske, ved at kommunen
medvirker til at formidle kontakt mellem interesserede forbrugere eller grupper af forbrugere og
energiselskaberne, ved understøtning af håndværkere i kommunen, der arbejder for
energirenovering, oplysning til borgere og virksomheder mv.
Mulighederne er mange, og fælles for dem er, at det kræver en vedholdende indsats for
kommunen at få fat i modtagergrupperne og en strategisk dialog efterfølgende med



energiselskaberne om realiseringen af besparelserne. Kommunen kan spille en stor rolle ved at
formidle information om forskellige støtteordninger til kommunens borgere, herunder støtte til
private lejeboliger til energiforbedringer.
Gribskov Kommune gør en særlig indsats i forhold til kommunens egne bygninger. På nuværende
tidspunkt har kommunen igangsat to projekter. Det ene er et ESCO (energy service company)
projekt, hvor Gribskov Kommune i samarbejde med Schneider-Electric har analyseret en lang
række af kommunens bygninger og derefter gennemført energibesparende tiltag. Det andet
projekt omfatter aflæsning af forbrugstal, som indtil videre er implementeret i 60 af kommunens
bygninger. Gribskov Kommune undersøger desuden en række andre muligheder inden for
gadebelysning, ny klimaskærm og solceller på skoler samt optimeret brug af kommunens
bygninger.
Som beskrevet i "Planstrategi 2012" vil Gribskov Kommune arbejde for, at energieffektivitet og
energiforhold indgår i infrastrukturplanlægningen og øvrigt planarbejde i kommunen, f.eks.
affalds- og spildevandsplanlægningen, tilsyn under miljøbeskyttelsesloven mv.
Et pilotprojekt er gennemført med henblik på at vurdere spildvandsplanen i forhold til
energiforbrug og relateret udledning af drivhusgasser. Gennemførelsen af spildevandsplanen vil
føre til en række nedlæggelser af anlæg og pumpning af spildevand over større afstande.

5. Vedvarende energi
Ambitionen om det fossilfri energisystem betyder, at der skal omstilles til vedvarende energi.
Biomassen er en særlig udfordring, fordi ressourcen er begrænset og der bliver brug for den på de
større værker til at balancere de store mængder fluktuerende el fra vindmøller og solceller. Flis
bliver i dag i Gribskov Kommune anvendt direkte til varmeproduktion i Græsted og Gilleleje uden
tilhørende kraftproduktion. Derudover har mange husstande brændeovne til at supplere enten
elvarme eller oliefyr.
Store solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion er i drift i Helsinge og Vejby-Tisvilde, mens kun én
større vindmølle i kommunen leverer el til nettet. Der er potentiale for mere vedvarende energi i
Gribskov Kommune og for mere effektiv udnyttelse af flisen. Kommunen har mulighed for i
samarbejde med værkerne at udpege egnede placeringer for større solvarmeanlæg i tilknytning til
de flisfyrede værker, og for at kapaciteten på flisværkerne udnyttes bedst muligt.
Udsortering af det organiske affald vil med stor sandsynlighed blive et krav om kort tid. Gribskov
Kommune er i dialog med Vestforbrænding om etableringen af et biogasanlæg til organisk affald i
Helsinge og vil med revision af kommuneplan 2013 udpege 1-2 områder til placering af et
biogasanlæg i Gribskov Kommune. Med kravet om generel udsortering kan det være relevant at
diskutere en bredere fælles løsning i samarbejde med flere kommuner. Forbehandling af affaldet
fra Gribskov Kommune til et større fælles biogasanlæg et andet sted eller modtagelse af affald fra
flere kommuner kunne være muligheder. Biogassen kan anvendes direkte til el- og
varmeproduktion og dermed fortrænge naturgas.
Gribskov Kommune har foretaget en undersøgelse af muligheden for at udpege områder i
Gribskov Kommune til opstilling af store vindmøller. Undersøgelsen har taget udgangspunkt i de
områder i kommunen, hvor afstandskravet til nabobebyggelse er overholdt. Det drejer sig om 17
områder, som er blevet undersøgt nærmere med hensyn til øvrige placeringshensyn såsom
beskyttet natur, kulturhistorie, landskab og produktionskapacitet. Undersøgelsen konkluderede, at
ingen af de 17 områder er egnet til opstilling af store vindmøller under de gældende
forudsætninger.

6. Strategiske samarbejder
Omstillingen af energisystemet til fossilfrihed er afhængig af eksterne aktører. Etablering af
strategiske samarbejder med energiselskaber, nabokommuner og andre grupperinger er derfor
nødvendig. Gribskov Kommune kan arbejde for at bringe relevante aktører sammen til dialog og
samarbejde - også på områder, hvor kommunen ikke direkte har indflydelse.
Gribskov Kommune er allerede aktiv i en række samarbejder både med nabokommuner og i
regionalt regi. På energiområdet er der mange muligheder for at etablere nye strategiske
samarbejder:
• Samarbejde i Nordsjælland omkring fremtidige fjernvarmeudbygninger og muligheder for
udnyttelse af vedvarende energi, herunder udnyttelse af geotermisk varme og ressourcer
til biogasproduktion



• Samarbejde med kommunerne langs Nordkysten omkring energibesparelser i sommerhuse
med helårsstatus
• Samarbejde med fjernvarmeforsyningerne omkring evt. fjernvarmeforsyning til småbyer
• Samarbejde med energiselskaber o.a. vedrørende fremme af varmepumper og
energirenovering i boliger i landområder.


