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Ad. 1. Velkomst og baggrund for mødet 

Baggrunden for mødet er, at Kommunen i foråret afbrød en høring af projektforslag om fjern-

varme i Fløng. Projektforslaget indebar krav om tilslutningspligt til fjernvarme. Høje Taastrup 

Fjernvarme havde på det tidspunkt netop fremsendt forslag til ny udbygningsplan for fjern-

varme. Forslaget til ny udbygningsplan for fjernvarme indebar ligeledes anvendelse af tilslut-

ningspligt.  

 

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 tilslut-

ningspligt. Der er dog fortsat et par forudsætninger der skal falde på plads, før det endeligt 

kan afgøres, om det vil være muligt.  

 

 

Ad. 2. Præsentation af indhold i udbygningsplanen 

Klaus gennemgik indholdet i udbygningsplanen samt resultaterne af den gennemførte miljø-

vurdering. Se vedhæftede præsentation ”HTKMiljørapport20121128”. 

 

 

Ad. 3. Udbygningsplanen og Klimaindsatsen i HTK 

Steen gennemgik kort sammenhængen mellem udbygningsplanen og HTKs målsætning om at 

reducere energiforbruget og CO2-udledningen i kommunen. Udbygning med fjernvarme er 

generelt set en omkostningseffektiv måde at reducere energiforbruget og CO2-udledningen. 

Det kan ikke stå alene, men et af mange elementer i at reducere energiforbruget.  

 

Afklaring:  

Frivillig tilslutning betyder, at boligejere selv kan afgøre om de ønsker at tage i mod tilbud om 

at blive tilsluttet til fjernvarme. Boligejere kan således selv afgøre om og hvordan de ønsker 

at kombinere fx solvarme (produktion af varmt vand) og fjernvarme. Det er op til en egen-

vurdering af økonomi og miljø.  

 

 

Ad. 4. Den videre proces 

Forslag til udbygningsplan herunder miljøvurdering af planen sendes i høring i 8 uger fra pri-

mo 2013.  

 

Høje Taastrup Fjernvarme (HTF) afklarer inden jul via bla. VEKS afgørelse, om solvarme i Vest 

Fløng projektforslag er muligt.  

 

Hvis VEKS beslutter, at det er muligt for HTF, udarbejder HTF projektforslag for fjernvarme i 

Vest Fløng. 

 

Samme gruppe indkaldes til et nyt orienteringsmøde i begyndelsen af det nye år for at plan-

lægge det videre forløb. Det sker forventeligt med udgangspunkt i projektforslaget for Vest 

Fløng. 


