
Møde om fjernvarme på HTK 
 
Kære Jesper Birn Lindeberg, Flemming Andersen, Søren Terp og Rudi Bjerregaard! 
 
Som I tidligere er oplyst om, inviteres I hermed til møde om fjernvarmeudbygning i Høje-Taastrup 
Kommune.  
 
Onsdag den 28. november 2012 kl. 16.30-18.00 
Høje-Taastrup Kommune 
Bygaden 2, 2630 Taastrup 
Mødelokale B104 
 
Baggrunden for mødet er, at Kommunen i foråret afbrød en høring af projektforslag om fjernvarme i Fløng. 
Projektforslaget indebar krav om tilslutningspligt til fjernvarme. Høje Taastrup Fjernvarme havde på det 
tidspunkt netop fremsendt forslag til ny udbygningsplan for fjernvarme. Forslaget til ny udbygningsplan for 
fjernvarme indebar ligeledes anvendelse af tilslutningspligt. 
 
Administrationen og Høje Taastrup Fjernvarme har siden forårets afbrudte høring arbejdet på en plan for, 
hvordan vi kan komme videre på varmeplanlægningsområdet på frivillig basis og dermed uden 
tilslutningspligt.     
 
På Byrådsmødet i december behandles Høje Taastrup Fjernvarmes samlede udbygningsplan for fjernvarme. 
Administrationen forventer at Byrådet beslutter, at fjernvarmeudbygning skal foregå på frivillig basis og 
dermed uden krav om tilslutningspligt. 
 
Høje Taastrup Fjernvarme er ved at afklare, om det vil være muligt at tilbyde fjernvarme til forbrugere i det 
Vestlige Fløng - ligeledes på frivillig basis og dermed uden krav om tilslutningspligt. Der er dog fortsat et 
par forudsætninger der skal falde på plads, før det endeligt kan afgøres, om det vil være muligt. 
På mødet vil vi derfor gerne orientere om ovenstående samt have jeres input til oplæg til køreplan, herunder 
hvordan vi kommer godt videre med at sikre udbygning med fjernvarme uden tilslutningspligt i Høje-
Taastrup Kommune. 
 
Følgende er inviteret til mødet: 
 

Borgmester Michael Ziegler 
Engvadgaard bebyggelsen, 2-3 repræsentanter 
Landsbylauget Fløng Sogn, 2 repræsentanter 
Fløng Klimaforening, 1 repræsentant 
Høje Taastrup Fjernvarme, v. direktør Rudi Bjerregaard samt rådgiver Klaus Fafner fra Rambøll 
Høje-Taastrup Kommune, v. klimakonsulent Steen Olesen og undertegnede Lars Christensen. 

 
I bedes melde tilbage til undertegnede hvis I alligevel ikke kan deltage   
 
Med venlig hilsen  
Lars Christensen 
Centerchef 
 
Center for Miljø og Teknik 
Bygaden 2 
2630  Taastrup 
Web: www.htk.dk 

  



Landsbylauget - Fløng Sogns resume: 
 
Indledning ved MZ:  

Gensidig orientering af processen med fjernvarme i HTK. Hurtig gennemgang af forløbet hidtil. 
HTK behandler udbygningsplan for FV i hele kommunen i diverse udvalg nu i december, og 
behandles på byrådsmødet den 18. december 2012. Oplægget i udbygningsplanen er med 
tilslutningspligt, men administrationen foreslår at dette ændres til frivillig tilslutninger, hvilket 
der som vi har forstået, er politisk tilslutning til. Oplæg til dialog og samarbejde herfra med 
involverede parter. 
 
Udviklingsplanen ved Klaus Fafner: 

Forløbet er at en udviklingsplan udmøntes i nogle projekter, og der skal så ses på dette ud fra 
et samfundsøkonomisk synspunkt, dvs. ikke kun miljømæssige hensyn. Retningslinjer for 
beregningsforudsætninger angives af Energistyrelsen.  
 
Villaområder kan være svært at få beregnet en positiv samfundsøkonomi på. Primært på 
baggrund af anlægsomkomstningerne og tilslutningsomfanget (økonomi for 
fjernvarmeselskabet). 
 
Fløng området er p.t. ikke på projektplanen (Sengeløse, DSV, nævnte bydele : Hedehusene 
øst, -vest, Hovedgaden, Stenalderen). 
 
Forelagte projekter er således screenet med baggrund i tilslutningspligt. 
 
Herefter var der en gennemgang af hele forsyningsnettet i Hovedstaden og de planer og 
muligheder der ligger her for diverse kraftværker i VEKS. 
 
Konklusion: 92 % CO2 reduktion på de 10 % de forlaget projekter omfatter i kommunen dvs. 
noget der ligner total 9 % CO2 reduktion yderligere i HKT som helhed. 
 
Steen Olesen, klimastrategi HTK: 

Startet med de lavthængende frugter. Varmeplanlægningen er der hvor der er størst 
muligheder. Også samarbejde på tværs af hele regionen. Sidste område, og sværeste er hele 
transportområdet, hvor der også arbejdes. 
 
På spørgsmål blev det bekræftet at der ved frivillighed (dvs. uden tilslutningspligt) er der ikke 
restriktioner for individuelt at investerer i yderligere energibesparende tiltag (jordvarme mv.), 
men faste bidrag til HTF skal fortsat betales.  
 
Rudi Bjerregaard om Reerslev: 

Projektforslaget biobrændselsløsning hvis der er opbakning. 
 
Hvad er så planen specifikt i Fløng? 
Rudi Bjerregaard: Beregninger foretaget for Vest-Fløng, bl.a. baseret på en andel af solvarme 
via anlæg som i det tidligere projektforslag udarbejdet af Cowi (på areal vest for Vesterled 
mv.), men dette skal i VEKS's bestyrelse, da der ikke i nuværende regler er tilladelse til 
selvstændige forsyningsanlæg.  
 
Hvis godkendt her så skal der ca. 60% tilslutning up-front hvis anlægsinvesteringer skal kunne 
forrentes, og der er så taget højde for mulighed for udbygning (dimensioner på 
hovedledninger) til Øst-Fløng.  
 
P.t. tyder det på at forudsætningerne næsten kan klares ved Engvadgård bebyggelsen, 
erhvervsmæssige og kommunale tilsagn. 



 
Der er p.t. ikke noget om tariffer, men det hele er baseret på almindelige tariffer. Kommer i 
forbindelse med fremlæggelse af et egentligt projektforslag primo 2013.  
 
Udvidelse til Øst-Fløng vil derefter kræve et nyt projektforslag, og sandsynligvis en up-front 
tilslutningsprocent af en vis størrelse. Bør derfor baseres på lokal drøftelse bl.a. igennem vores 
allerede iværksatte undersøgelse. 
 
Afslutning ved MZ: 

Ønske om fortsat samarbejde og evt. lidt senere også omkring informationer/borgermøde.  
 
Slut: 18:08 
 
Ovennævnte resume er alene et udtryk for den opfattelse som Landsbylauget - Fløng Sogn 

deltagere fik fra mødet. Resume skrevet af Tommy Rosenlind og gennemset af Søren E. 

Sørensen og Flemming Andersen. 
 
 


