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Sagsfremstilling 

At Byrådet undersøger om det økonomisk og driftsmæssigt kan lade sig gøre at etablere fjern-

aver, klubber m.m. 

-

æt
ret. 

ernvarme 
(HTF), KAB og diverse firmaer og andre interesserede beboere i området. 

elsen Engvadgård og de større kommunale bygninger i Fløng. Det viste sig 
den gang, at lige meget hvilke tiltag der blev gjort, var det ikke rentabelt at nå derud. Uanset 

, Lars Prier 

n sag om revision af fjervarmeudbygningen i Høje-Taastrup kommune, 
 Plan- og Miljøudvalget. Der er ikke dermed taget stilling det konkrete 

fors g.

SF Foreslår:

varme med tilslutningspligt i Engvadgård og i andre forskellige offentlige bygninger i området, 
f.eks. skoler, børneh

Begrundelsen for forslaget er, at der er mange fordele ved fjernvarme både for miljøet og be
boernes økonomi. 

I Fløng Vest findes også en del virksomheder, som sikkert også vil være med. Flere private t
på eller i området kunne også være interesse

SF finder det relevant, at Byrådet/forvaltningen går i dialog med Høje Taastrup Fj

Vi er opmærksom på, at Høje Taastrup Kommune allerede i 2008 undersøgte mulighederne for 
at nå ud til bebygg

dette mener vi, at de økonomiske vilkår (f.eks. finansiering) gør det relevant på ny at vurderer 
forholdene. 

Beslutning i Byrådet den 17-04-2012 
Fraværende: Annette Johansen

Forslaget inddrages i de
som skal forelægges for

la  
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Byrådet 

17. april 2012 

3. Forslag fra B vedr fjernvarme i Fløng  

Sagstype: Åben
Type: Byrådet  
Sagsnr.: 09/3694 

Sagsfremstilling 

Der har været sagt og skrevet meget om fjernvarmeprojektet i Fløng. Noget har været baseret 
på fakta, andet har ikke. Meget lidt har været fremadrettet, og det meste har trukket fronter 

ommet til at komme op af skyttegravene og gå hin-
anden i møde. Vi mener, at projektet om at udvide fjernvarmenettet til også at dække Fløng, 

ger stå i vejen for en åbenhjertig og konstruktiv tilgang til sagen. 

hele byrådet støtter en anmodning til Høje Taastrup Fjernvarme om at genfremsætte 

r uklarheder)  

Det er vigtigt at pointere tydeligt, at byrådet med genfremsættelsen ikke tager endelig stilling 
r at kortslutte borgeres og foreningers demokratiske 
og øve indflydelse på byrådets medlemmer, men 

Beslutning i Byrådet den 17-04-2012 
Fraværende: Annette Johansen, Lars Prier 

Forslaget inddrages i den sag om revision af fjervarmeudbygningen i Høje-Taastrup kommune, 
som skal forelægges for Plan- og Miljøudvalget. Der er ikke dermed taget stilling det konkrete 
forslag. 

op og splittet politikere og private interessenter i Fløng. 

I Radikale Venstre mener vi, at tiden er k

er for vigtigt for kommunen, for Fløngborgernes privatøkonomi og for klimaet, til at vi vil lade 
politiske positionerin

Derfor foreslår Radikale Venstre at: 

projektforslaget om at udbrede fjernvarmenettet til Fløng (med enkelte modificeringer, 
hvor debatten – inden den blev afbrudt – afslørede faktuelle fejl elle

der fastsættes en ny høringsperiode  

der tages initiativ til mindst et informationsmøde med mulighed for, at samtlige interes-
senter kan komme til orde. 

til om projektet skal vedtages eller forsøge
ret til at argumentere for deres holdninger 
udelukkende åbner for at få iværksat en ny høring på et kvalitetsmæssigt fyldestgørende 
grundlag. 
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