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Invitationen: 
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Landsbylauget - Fløng Sogns resume: 
 
Velkommen: 

v/ Steen Olesen til møde om "Fjernvarme i Vest Fløng" 
 
Agenda: 

• Siden sidste møde 
• Tidsplan for myndighedsbehandling. 
• Projektforslag med fokus på tal 
• Proces for udrulning 

 
Siden sidst: 

Udbygningsplan, der blev gennemgået på sidste møde er politisk godkendt. Skal i 4 ugers 
høring - ikke sat i gang endnu. 
Projektforslag for Vest Fløng er næsten udarbejdet. VEKS har godkendt at HTF kan producere 
varme fra solvarmeanlæg. 
 
Tidsplan: 

Der arbejdes med følgende tidsplan (det hele i 2013) i det videre forløb for Vest Fløng 
projektet.  
 
26/2  Byrådet behandler projektforslag 
14/3  Orienteringsmøde for borgere 
Marts  Annoncering og høring i gang 
Marts  HTF orienterer om priser og vilkår 
28/5  Endelig vedtagelse i byrådet 
Juni  4 ugers klagefrist. 
 
Projektforslag: 

 
Rudi Bjerregaard:  
Det projektforslag der arbejdes på indeholder ikke så gavmilde rabatter (på 
tilslutningsafgiften) som i det forslag der blev udsendt i foråret 2012. Der gives kun 30 % 
rabat hvis man melder til inden igangsætning – dvs. i løbet af 2 halvår 2013, og 20 % i det 
efterfølgende år (2014?). Derefter ingen rabat på tilslutningsafgiften.  
 
Vedr. Herning-sagen (forrentning af kommunale indskud), så er der ingen skjult regning for 
VEKS, da der ikke er nogen gammel kapital der kan forrentes da etablering er sket efter 
skæringsdato 1981. Der indregnes allerede – og det har der altid været – en forrentning som 
er indeholdt i opkrævningerne hos kunderne.  
 
Steen Olesen:  
Der er/vil blive etableret ca. 2.000 m2 solceller til el-produktion på Fløng Svømmehal og Fløng 
Skole. Varmeanlæg på skolen er gammelt og udskiftningsmodent, men svømmehallens er 
desværre ret nyt.  
 
Rudi Bjerregaard:  
Præsentation af kort over omfattet område (Vest for Hedevej - Syd for Fløng Byvej, samt 
Skolen/Hallen og rækkehuse på Fløngvænget med i varmecentral).   
 
Nødvendig (for rentabelt projekt) tilslutning inden for markeret område er ca. 6.500 MWh/år. 
Svarer ca. til områdets storforbrugere (Engvadgård, Fløngvænget, Skole og haller samt 
erhverv på Magnoliavej) der alle forventes at gå med grundet positiv økonomi. Herefter kan 
alle andre inden for området gå med efter behov/ønske når som helst.  
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Solfanger anlæg kolliderer ikke med ønske om vej til Trekroner jf. skitse i projekt. Ligger helt 
nede ved motorvejen. Lidt debat om placering af solfanger ved Engvadgård – det er de ikke 
glade for, men mulighed for udvidelse ved motorvejen er tilstede.  
 
Priser i projektet er helt standard tarif, dvs. ikke tillægstarif som i Hedehusene FV og deres 
gamle rør. 
 
Anlæg/Fjernvarme unit kan ejes evt. via VEKS-lån eller lejes i HTF. Priser er m2-afhængigt – 
første interval er op til 500 m2 – så her ligger nok alle private. Oversigt findes på HTF 
hjemmeside. 
 
Ikke nogen hemmelighed at projektet står og falder med Engvadgårds accept/tilslutning. 
 
Orienteringsmøder: 
Mulighed for fælles invitation fra HTK, HTF og Landsbylauget – Fløng Sogn? Landsbylauget har 
ikke problemer med at være med-invitator og stiller gerne op. Der er opnået tilsagn fra 
borgmesteren om også at deltage.   
 
HTF laver målrettet markedsføring så snart projektet er godkendt af byrådet, forventet 26-2. 
 
Engvadgård/KAB ønsker fælles informationskoordinering – de arbejder på samlet 
renoveringsplan i KAB - og evt. selv med i orienteringsmøder af egne beboere. 
 
Vigtigt at det ikke ser ud som der tilbageholdes information, hvis der går for lang til fra 
byrådets beslutning til udsendelse af information om projektet, borgermøde, frivillighed, 
høringsperiode, vejledning hos HTF. Primært til beboere inden for området, men også via 
hjemmeside/presse til dem der bor uden for projektområdet – med konsekvenserne/fremtidige 
muligheder for dem udenfor.  
 
Projektforslag sendes til os så hurtigt som muligt – og muligvis samtidig med fremlæggelse til 
HTK. 
 
Steen Olesen/HTK kommer med oplæg til kommunikationsplan og indkalder til nyt møde for 
specifik drøftelse af denne.  
 
Projektudrulning: 

Ikke nået behandlet.  
 
Slut: 18:00 
 
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. 
 
 


