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Sagstype: Åben
Type:
Plan- og Miljøudvalget I
Sagsnr.: 11/29705

Sagsfremstilling
Høje Taastrup Fjernvarme har fremsendt projektforslag vedr. fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej.
I analyserne til projektforslaget er der forudsat, at 123 eksisterende bygninger på 83 ejendomme i
de to områder tilsluttes fjernvarme. Også evt. fremtidigt nybyggeri i området forventes tilsluttet
fjernvarme. Fjernvarmetilslutningen antages realiseret i perioden 2012-2018.
Projektet indebærer kompensation til HMN Naturgas for reducerede distributionsindtægter i henhold
til aftale mellem HMN og Høje Taastrup Fjernvarme.
Projektforslaget er udarbejdet i henhold til projektbekendtgørelsen og tilslutningsbekendtgørelsen.
Projektforslaget indeholder 4 godkendelsespligtige forhold:
1.

Etablering af gadeledningsnet i kommuneplanområde 131: Rugvænget og Kuldyssen og
145: Husmandsvej, Vandmestervej, Malervej, Snedkervej, jf. bilag 1, pkt. 3.1 i projektbekendtgørelsen.

2.

Tilslutningspligt til fjernvarme for ny bebyggelse, som betingelse for ibrugtagelse, jf. §8
i tilslutningsbekendtgørelsen

3.

Tilslutningspligt til fjernvarme for eksisterende bebyggelser, jf. §10 i tilslutningsbekendtgørelsen

4.

Tilslutningspligt til fjernvarme, hvis væsentlige varmeinstallationer i ejendommen udskiftes, jf. §12 i tilslutningsbekendtgørelsen.

Ejere af ejendomme, der modtager pålæg om tilslutningspligt efter ovennævnte, har fra det tidspunkt, hvor pålægget træder i kraft, pligt til at betale investeringsbidrag og stikledningsbidrag samt
de faste afgifter i henhold til Høje Taastrup Fjernvarmes gældende prisblad, som anmeldt til Energitilsynet.
Hvis fjernvarmetilslutning ikke er mulig ved pålægs ikrafttræden, forpligter Høje Taastrup Fjernvarme sig til at sørge for midlertidige foranstaltninger uden meromkostninger for ejendommens
ejer.
Folkepensionister og bygherrer der opfører lavenergihuse har mulighed for at ansøge kommunalbestyrelsen om dispensation for tilslutningspligten.
Projektet bidrager til at reducere CO2-udledningen og reducerer kommunens afhængighed af fossile
brændsler. Den samlede CO2-reduktion over 20 år forventes at være på 33.000 tons svarende til en
reduktion på 40% i forhold til forsat brug af naturgas og olie. CO2-udledningen i kommunen som
helhed reduceres med dette projektforslag ca. 0,5%, hvilket svarer til 5% af den samlede reduktions-forpligtelse overfor Danmarks Naturfredningsforening.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
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Retsgrundlag
Varmeforsyningsloven. Projektbekendtgørelsen. Tilslutningsbekendtgørelsen.
Politik/Plan
Godkendelse og gennemførelse af dette projekt understøtter kommunens mål om at reducere energiforbruget og CO2-udledningen i kommunen som helhed.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Administrationen har gennemgået projektforslaget i henhold til bestemmelserne i projektbekendtgørelsen og tilslutningsbekendtgørelsen. Projektforslaget lever op til de formelle krav og vurderes at
være det energimæssigt, samfundsøkonomisk og miljømæssigt mest fordelagtige projekt.
Andre relevante dokumenter
Projektforslag Kuldyssen og Malervej 2011-11-02 med bilag (2656682/11)
Indstilling
Administrationen indstiller, at det berørte forsyningsselskab (HMN Naturgas) samt grundejere underrettes om projektforslaget, med henblik på, at eventuelle bemærkninger til projektforslaget kan
fremsendes indenfor 4 uger.
Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 29-11-2011
Fraværende: Daniel Donoso, Nadeem Farooq
Sag nr. 7
Anbefales.
Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2011
Fraværende: Nadeem Farooq
Sag 27
Anbefales
Beslutning i Byrådet den 13-12-2011
Fraværende: Daniel Donoso
Godkendt.
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