
Bilag 2 
 

Energi- og miljøudvalgets beretning på generalforsamlingen 2013. 
 

1. Præsentation af Energi- og miljøudvalgets medlemmer  

2. Fra bestyrelsen: Erik Løye, formand, Anders Helner, Margit 

Bowen og Erik Rohberg 

Fra medlemskredsen: Verner Thomsen, Steen Sparskov, Allan 

Borgstrøm (som har forladt udvalget pga. andre opgaver udenfor 

GFS). 

 

Udvalgets første prioritet var at klarlægge udfordringer og 

muligheder i Fredensborg Søpark. Det blev en stejl læringsperiode.  

Ejendomsejernes egne muligheder: 

 

1. Isolering af hulmure, efterisolering af loft og udskiftning af vinduer og døre 

med energivinduer. Tætning af revner i karme og samlinger. Uanset hvilke 
andre løsninger man måtte vælge af vedvarende energi, så er isolering af huse 

fra ’70 og ’80ne klart en nødvenlighed. På vores meget besøgte og vellykkede 
arrangement ”For enden af vejen” i samarbejde med kommunes Plan- og 

Miljøadministration og udvalg, blev både vi i Energiudvalget og beboerne i 
øvrigt klar over, at isolering er dér, hvor vi skal begynde, for at opnå 

besparelser på økonomien og på udslippet af CO2.   
 

2. Etablering af brændeovn. Lovligt i private ejendomme. Krav om 

godkendelse og årlig skorstensfejning. Regler vedr. røgudvikling og luftgener 
af hensyn til naboer. 

 
3. Etablering af solfanger og solceller på sydgavl og/eller luft-til-luft eller luft-

til-vand varmeveksler. 
Er tilladt iflg. Lokalplan F27, kræver godkendelse fra kommunen (nabohøring) 

 
3.a. Lokalplan F27 begrænser solfanger og solceller til 1 fag max 1,5 m højt. 

Undersøge om denne begrænsning kan udvides, så 2 fag kan opsættes – en 
ved gavl og en på carport/udhustag. Det vil kunne mindst fordoble arealet.  

 
4. Etablering af jordvarmeanlæg på egen parcel – omkostning kr. 100.000+ 

pr. hus, er tilladt iflg. Lokalplan F27, kræver formentlig godkendelse 
efterfølgende. Iflg. en jordvarmeekspert er grundenes størrelse i underkanten 

af det optimale. Vil desuden kræve etablering af radiatoranlæg i huse med el-

varme. Slanger graves ned og nogen genetablering af græs. Fungerer (iflg. 
ekspert) bedst uden skyggende træer og planter. 250 m dyb lodret boring kan 

også lade sig gøre, men er stadig i samme prisklasse eller dyrere. 
 

5. Luft-til-vand varmeveksler. Kræver radiator eller gulvvarmeanlæg i huset. 
Meget dyrt (fra kr. 85.000) og meget omfangsrigt. Udedelen er også ret/meget 



stort og giver lydgener. Også denne løsning kræver godkendelse fra 
kommunen og sikkert nabohøring.  

 
Til flere af ovenstående løsninger kan husejere opnå tilskud fra staten via 

energiselskaberne. På bl.a. Dongs hjemmesider kan en aktuel fortegnelse 
findes. Tilskuddene administreres hos energileverandørerne. 

 
6. Solceller og solvarme paneler. Det er som bekendt ikke lovligt at sætte 

disse paneler på de vestvendte hustage i Fredensborg Søpark iht. lokalplanen 

og den bagvedliggende Esrum Sø fredning. Derudover vil tagenes hældning på 
35 grader ikke være optimal, 45 grader er det optimale. Dette er ærgerligt for 

de mange husejere, hvis huse er el-opvarmede.  
 

P.t. er de meget fordelagtige skatte- og afregningsregler for solceller ude af 
kraft. Jeg har dog hørt, at regeringen overvejer at genindføre dem for at nå 

målene for CO2 reduceringer i 2020. 
 

Hvis dette sker, kan det igen komme på tale, om Grundejerforeningen skal 
undersøge mulighederne for ændringer af lokalplanen. Vi i bestyrelsen er dog 

usikre på, om der blandt beboerne er flertal for en ændring ud fra bl.a. 
æstetiske hensyn.  

 
7. Men lige om hjørnet tror jeg dog ikke det ligger. Kommunen har nogle 

overvejelser om etablering af fjernvarme i Fredensborgområdet ved tilslutning 

til et af de eksisterende forbrændingsanlæg. Derfor vil kommunen have en 
mulig interesse i at få så mange tilslutninger som muligt til fjernvarmen. 

Vi er stillet i udsigt, at få en mere præcis orientering efter sommerferien 2013. 


