
 
 
 

 
Høring af projektforslag om fjernvarme i Fløng. 
 
Kære medborger i Fløng. 
 
Du har sandsynligvis den 14.02.2012 modtaget et brev fra Høje-Taastrup Kommune 
hvori du bliver gjort bekendt med at byrådet har besluttet en udbygning af 
fjernvarmen i Høje-Taastrup kommune, ved at indføre fjernvarme i Fløng, og derved 
sikre en fremtidig, bæredygtig og fremtidssikker energiforsyning.  
 
I brevet er også nævnt at der er tilslutningspligt til fjernvarmeanlægget, samt 
mulighed for fritagelse af tilslutningspligten efter visse kriterier og ansøgning til 
kommunen i høringsperioden. 
 
Høje Taastrup Fjernvarme (HTF) har af rådgivende ingeniør COWI fået udarbejdet et 
projektforslag der er udgivet den 8. december 2011, og godkendt af Høje-Taastrup 
byråd den 31. januar 2012. 
 
Selve projektforslaget er ikke omdelt til de involverede borgere i Fløng, derfor kan det 
på det foreliggende grundlag være uhyre vanskeligt end sige umuligt for borgerne at 
forholde sig til eller gennemskue hvad beslutningen betyder for lige netop dig. 
 
At HTF og HTK i længere tid har arbejdet med dette projekt og oven i købet fået det 
godkendt i byrådet, uden at informere de berørte borgere i Fløng finder vi forkasteligt 
og utilstedeligt. 
  
Landsbylauget har ved et tilfælde fået nys om projektet og har gransket dette. Ved 
denne gennemgang har Landsbylauget fundet adskillige fejl og mangler ved såvel 
det tekniske projekt, det lovmæssige, det proceduremæssige som det økonomiske 
aspekt. Ligeledes indeholder projektforslaget notoriske usandheder. 
 
Vi finder det derfor kritisabelt at HTK udelukkende på basis af det fremsendte brev 
mener at Fløng- borgerne er blevet tilstrækkeligt orienteret og forstår 
konsekvenserne for fremtidig varmeforsyning, samfundsøkonomi og ikke mindst den 
enorme indflydelse denne beslutning har på privat økonomien. 
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Det skal her understreges at Landsbylauget på ingen måde er imod fjernvarme, men 
med det nuværende etablerede naturgasdistributionsnet, og de allerede etablere 
langsigtede private naturgas installationer og investeringer, finder vi ikke at en 
TVANGS tilslutning til fjernvarme og etablering af et nyt distributions net er hverken 
samfundsøkonomisk eller privatøkonomisk i orden.  
 
Projektforslaget kan i sin helhed ses på denne HTK hjemmeside: 
http://bit.ly/cowiforslag 
 
I byrådets godkendelse er tilføjet følgende: 
Godkendt, idet Byrådet understreger, at formålet med projektet først og fremmest er 
at tilvejebringe billig fjernvarme til borgerne i Fløng. Det er derfor en afgørende 
forudsætning, at der som beskrevet er en privatøkonomisk fordel ved konverteringen. 
Borgere der ikke måtte opnå privatøkonomisk fordel ved konverteringen efter 
opgørelsesmetoden i projektforslagets afsnit 9.1.1 gives derfor dispensation efter 
ansøgning. 
 
Landsbylauget har spurgt HMN Naturgas I/S om beregningsmetoden. De har 
anfægtet de meget urealistiske værdier der er brugt i projektforslaget. Ligeledes bør 
der vises beregninger for de øvrige rabat år, og ikke kun for det første år. 
 
Projektforslagets beregninger udviser en fordel i fjernvarmens favør det første år på  
kr.+ 4.003 i forhold til naturgas.  
HMN’s beregninger udviser en negativ fordel i fjernvarmens favør det første år på  
kr. -1.444, hvilket er det mest realistiske. 
Dvs. ingen privatøkonomisk fordel ved fjernvarme, derfor må det være muligt at 
ansøge om fritagelse for tilslutningspligten. 
 
Der er naturligvis individuelle beregninger for hver grundejer, så hvis du ønsker en 
beregning udført med dine tal, så venligst kontakt Landsbylauget, så vil vi gerne 
være medlemmerne behjælpelig med at beregne konsekvenserne for netop din 
situation. Evt. kan regneark tilsendes eller downloades fra hjemmesiden.  
 
Landsbylauget følger denne sag tæt, og nyheder i sagen vil hyppigt blive 
offentliggjort på vor hjemmeside: www.Floenglaug.dk. 
 
Debatten kan også følges på vor Facebook side: 
http://www.facebook.com/floenglaug 
 
Med dette notat vil vi hermed opfordre dig til at møde op til informationsmøde i  
FLØNG FORSAMLINGSHUS, onsdag den 7. marts 2012, kl. 19 – 21. 
(Hvis stor tilslutning ændres måske til Flønghallen). 
 
Du må gerne sende en mail til Landsbylauget mail@floenglaug.dk hvis du deltager i 
mødet, så har vi i hvert fald overblik over det forventede deltagerantal. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Landsbylauget-Fløng Sogn 
Tlf. 23730734 
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