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Deltagere:  
 

Michael Ziegler, borgmester 
Laurids Christensen, fmd. Plan- og Miljøudvalget, medlem af HTF bestyrelse 
Orla Johansen, Centerchef Teknik- og Miljøcenter HTK 
Birgitte Städe, Byrådscenter, HTK 
Rudi Bjerregaard, direktør Høje-Taastrup Fjernvarme 

 
og fra Landsbylauget – Fløng Sogn:  
 

Flemming Andersen, formand 
Jeanette Ingemann 
Søren E. Sørensen 
Kurt Scheelsbeck 
Tommy Rosenlind 

 
Møde var kommet i stand på foranledning af Landsbylauget – Fløng Sogn, der ønskede en 
dialog med kommunen i forbindelse med det forslag der blev fremlagt på byrådsmødet den 31. 
januar 2012 vedrørende projektforslaget Fjernvarmeforsyning af Fløng – jf. pkt. 18 i 
byrådsreferatet.  
 
 
Michael Ziegler indledte med at fortælle at forslaget var fremsat alene for Fløng borgernes 
skyld med henblik på at tilbyde billig varme. Hvis Fløng ikke vil have fjernvarme, så skal det 
ikke tvinges igennem. Den enkelte borger skal naturligvis have mulighed for at træffe 
beslutningen på et oplyst grundlag og med objektive beregningsforudsætninger. Direkte 
adspurgt svarede MZ at der ikke ligger nogen skjulte dagsordner bag projektforslaget.  
 
HTF kunne herefter fortælle det fremlagte projektforslag skulle opfattes som et godt tilbud til 
borgerne. HTF er et andelsejet selskab, der ikke skal tjene penge, men sikre billigst mulige 
varmeforsyning til medlemmerne. Alle medlemmer betaler samme pris for varmen – undtaget 
er dog p.t. tidligere Hedehusene Fjernvarmekunder, der på grund af et nedslidt net har en 
midlertidig særtarif (tillæg). Dette kommer ikke til at gælde for Fløng. Prisen fastsættes for et 
år ad gangen, og prisen er relativt stabil – men den påvirkes dog som andre energikilder af 
lovmæssige afgifter.  
 
Ledningsnettet er den største udgift, og udgiften til forrentning af dette vægter ca. 50 % af 
den samlede regning.  
 
En sammenligning mellem gas og fjernvarme er absolut i fjernvarmens favør set over de 
seneste år. Der forventes en meget jævn prisudvikling og på baggrund heraf – og med 
beregninger – hvor forudsætningerne er baseret på et standard hus (130 m2 – ca. 1.800 m3 
gas), så er fjernvarmen billigere i drift. Der beregnes ikke på anlægsomkostningerne jf. de 
regler der foreligger fra offentlige styrelser / institutioner.  
 
Med hensyn til energimærkning ved salg af ejendom, er det også en fordel med fjernvarme, da 
faktoren der anvendes er 0,8 mod naturgassens faktor på 1,0.  
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Det blev fremført, at Landsbylaugets holdning er, at vi som udgangspunkt er helt objektive og 
ikke generelt imod fjernvarme. Det er alene påvirkningen af den enkelte borgers økonomi der 
ligger os på sinde.  
 
 
Herefter var der lidt debat om energikilderne bag fjernvarme generelt og andelen af fossile 
brændstoffer der indgår i den nuværende produktion, samt mulighederne for udnyttelse af 
vedvarende energikilder på sigt.  
 
Det blev bemærket at forslagsstillerne grundlæggende er af den opfattelse at, fjernvarme er 
en billig og attraktiv energiform, hvilket de havde fået bekræftet hos de områder der er blevet 
tilsluttet inden for de seneste år (Helgeshøj, Torstorp), der alle har opnået store besparelser 
på varmeregningen.  
 
På spørgsmålet om hvorfor projektet forudsætter tilslutningspligt – og om forretningsmodellen 
ikke er god nok til at stå alene, var svaret at der ikke uden tilslutningspligten erfaringsmæssigt 
vil være stor nok tilslutning til at gøre et projekt økonomisk rentabelt – og fjernvarmeselskabet 
må ikke for egen regning (dvs. for de øvrige andelshaveres) udbygge ledningsnet der ikke er 
rentabelt fra starten. De arbejder således ikke på markedsvilkår som f.eks. HMN.  
 
Det blev bemærket, at dette fra politisk side var et helt centralt spørgsmål, idet det strider 
imod de flestes overbevisning at tvinge noget igennem overfor borgerne. Byrådet var alene 
interesseret i at tilvejebringe et gode for borgerne.  
 
På spørgsmål fra om der ikke var mulighed for at del-udbredelse i Fløng, f.eks. alene til 
storforbrugere i den vestlige ende, blev det oplyst at dette var undersøgt for nogle år tilbage, 
og disse beregninger viste at der ikke var økonomi i et sådant projekt – bl.a. skulle der 
dimensioneres med henblik på yderligere udbredelse. MZ og KS efterspurgte herefter en 
opdatering af denne undersøgelse til brug for byrådet videre arbejde.  
 
Der blev spurgt ind til den dispensationsmulighed der er nævnt i kommunens høringsbrev, 
bl.a. om det var korrekt opfattet at der ikke umiddelbart ligger en mulighed for at byrådet kan 
give dispensation på grund af en negativ individuel økonomiberegning. Administrationen 
bekræftede at der ikke er nævnt denne mulighed i bekendtgørelser / regler – men alene 
pensioniststatus samt el opvarmede boliger. Byrådet kan således muligvis ikke give 
dispensation jf. byrådsbeslutningen ved mødet den 31. januar 2012 – pkt. 18. Der er i hvert 
tilfælde muligt at anke denne beslutning. Der var udbredt bekymring angående dette forhold 
og administrationen blev bedt om at der blev fulgt op på dette.  
 
Administrationen kunne i øvrigt oplyse at kommunen arbejder ud fra folketingsbeslutninger 
med de overordnede rammer for udbredelsen af vedvarende energi og udfasning af fossile 
energikilder senest år 2050 (ændret fra år 2040 sidste år). Byrådet er ligeledes forpligtet til at 
behandle et forslag fremlagt af HTF. Forslaget er i øvrigt initieret af HTK. Vi fik omdelt kopi af 
brev fra Klima- og Energiministeriet af 27/1 2009 samt administrationens indstilling til Plan- og 
Miljøudvalget af 4/10 2011 om at sætte HFT i gang med projektet.    
 
Det blev bekræftet at alle berørte parter i princippet har ret til at indklage/anke beslutninger 
truffet i byrådet vedrørende projektet, både for og imod – dvs. i princippet kan byrådets 
beslutning om IKKE at gennemføre projektet efterfølgende bliver anket og ad denne vej 
påtvunget borgerne i Fløng.   
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Administrationen bekræftede at de havde modtaget Landsbylaugets lange liste med spørgsmål, 
og at de var i gang med at besvare disse.  
 
Forespurgt til administrationens håndtering af processen, bl.a. høringsprocessen og 
formuleringen i det brev borgerne havde modtaget, blev det erkendt, at det ikke var godt nok, 
og der blev arbejdet på et nyt brev til borgerne. Der blev også erkendt at det desværre ikke 
var alle grundejere i Fløng der faktisk havde modtaget høringsbrev. Landsbylauget gjorde 
opmærksom på at så længe der ikke var udsendt noget nyt officielt brev eller på kommunens 
hjemmeside, kan vi – og borgene - alene forholde os til det vi allerede har modtaget.  
 
Det blev spurgte om Landsbylaugets forslag i den tidligere fremsendte indsigelse, om en 8 
uger forlængelse af høringsperiode fortsat var gældende, hvilket blev bekræftet (når nu 8 år 
ikke var en mulighed!).  
 
Der blev orienteret om, at der i grundejerforeningerne i Fløng er i gang med et fælles udspil, 
der formegentligt vil indebære en ret præcis optælling af for/imod blandt borgerne. Der var 
enighed om, at sådan et grundlag naturligt ville indgå med meget høj vægt i byrådets 
beslutning – især hvis det omfattede en meget stor del af de berørte borgere, da der jo ikke 
var noget ønske om at tvinge Fløng til noget.  
 
På opfordring fra Landsbylauget, blev opfordringen til at finde større lokaler til 
orienteringsmødet den 7. marts noteret, og der vil blive orienteret om nyt tid og sted for 
mødet, både direkte til den enkelte borger som i andre medier.  
 
Forespurgt om det var muligt at Landsbylauget inviterede HMN Naturgas I/S med til 
orienteringsmødet, og det blev bekræftet at dette er muligt.   
 
Der var enighed om at der skulle være væsentligt bedre kvalitet i det beslutningsgrundlag som 
blev forelagt borgerne – bl.a. skulle der fremlægges beregningseksempler tilpasset Fløng – og 
der var enighed om at Landsbylauget kom ind over de forslag som HTF ville fremlægge – inden 
de blev udsendt.  
 
Landsbylauget efterlyste også en mulighed for at bruge et regneark på HTF’s hjemmeside, 
men dette var ikke en mulighed, da der i hvert enkelt tilfælde skulle justeres på 
forudsætningerne – men HTF vil lave en konsulentservice som borgerne kan ringe til og få 
lavet beregninger – baseret på de forudsætninger som der er enighed om.  
 
Udarbejdet af: 
Tommy Rosenlind 
23. marts 2012 
 
Notatet er alene baseret på Landsbylauget – Fløng Sogn’s egne notater og erindringer fra 
mødet. Det er forsøgt at undlade fortolkning og farvning af udsagn og holdninger der refereres 
fra mødet.  
 
 
 
 
 
 
 


