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13. I - Endelig godkendelse af projektforslag for Fjernvarme i 
VestFløng - PMU

Sagstype: Åben
Type: Plan- og Miljøudvalget
Sagsnr.: 13/408

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 26-02-2013 projektforslag for Fjernvarmeforsyning af den vestlige del af 
Fløng. Projektforslaget har været i 4 ugers offentlig høring i perioden frem til 14-04-2013. Der 
er i høringsperioden ikke modtaget høringssvar.

Forudsætningen for at Høje Taastrup Fjernvarme kan etablere fjernvarme i den vestlige del af 
Fløng er, at 

Anlægsoverslaget ikke overskrides med mere end 1,5 mio. kr., og 
Der forud for projektopstart skal være opnået minimum 60% tilslutning af det samlede 
varmebehov, svarende til en tilslutning på ca. 3.950 MWh. Endvidere bemærkes det, at 
forsyning af villaveje først kan påbegyndes, når der er mindst 60% tilslutning på den 
pågældende vej.

Området er i dag udlagt til naturgasforsyning. Godkendes projektforslaget endeligt vil området 
være udlagt til fjernvarme.

Høringsperioden startede 14-03-2013 med et informationsmøde for alle berørte parter. Alle 
boligejere blev inviteret direkte med brev. Der mødte omkring 60 boligejere frem til informati-
onsmødet. Informationsmødet var planlagt i samarbejde med Høje Taastrup Fjernvarme, 
Landsbylauget - Fløng Sogn, Boligafdelingen Engvadgaard (KAB) og Fløng Klimaforening.

Alle storforbrugere er i høringsperioden blevet kontaktet direkte af Høje Taastrup Fjernvarme 
med henblik på at klarlægge om de ønsker at gøre brug af tilbuddet om at konvertere til fjern-
varme. Høje Taastrup Fjernvarme har efter de første ugers salgs- og informationsarbejde op-
nået en god interesse – og nærmer sig den nødvendige tilslutningsprocent på 60%. 

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Varmeforsyningsloven. Projektbekendtgørelsen.

Politik/Plan

Klimaplan 2009-2013.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Projektforslaget har været i 4 ugers høring til 14-04-2013. Administrationen har ikke modtaget 
høringssvar til projektforslaget i høringsperioden.
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Vurdering

Der er gennemført en 4 ugers høring af projektforslaget. Der er i høringsperioden ikke frem-
sendt bemærkninger til projektforslaget fra berørte parter. 

På baggrund heraf vurderer administrationen, at projektforslaget kan godkendes endeligt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at projektforslaget endeligt godkendes.

Bilag:

1 Åben I - Godkendelse af projektforslag for Fjernvarmeforsyning af den vestlige 
del af Fløng - PMU

56799/13

2 Åben Projektforslag Fløng-vest-final 14883/13


