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Orientering om udvidelse af projektforslag vedr. fjernvarmeforsyning med overskudsvarme fra CPKelco
Solrød Byråd godkendte på deres møde den 27. august 2018 at der sker en udvidelse og
revidering af Solrød Fjernvarmes projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning med
overskudsvarme fra CPKelco. Det betyder, at kommunen forventer, at byrådet endeligt
kan godkende det reviderede projektforslag til januar 2019, da proceduren for behandling,
høring og godkendelse af projektforslaget skal gå om.
Grunden til at projektforslaget revideres er, at der er opstået en mulighed for at inkludere
Havdrup Skole inklusiv Havdrup hallerne i projektet, så de også kan blive forsynet med
overskudsvarme fra CPKelco.
En udvidelse med en så stor varmeaftager som Havdrup Skole kræver, at Solrød Fjernvarme skal foretage en genberegning af det samlede projektforslag. Når dette er sket, skal
projektforslaget igen godkendes af byrådet, inden det sendes i 4 ugers høring hos potentielle varmekunder i Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup samt berørte forsyningsselskaber. Når høringssvarene er behandlet, skal byrådet til sidst godkende projektforslaget i sin endelige udgave, og det planlægges som nævnt at ske januar 2019.
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Solrød Byråd vedtog den 30. april 2018, at det nu forældede projektforslag skulle sendes i
høring hos de potentielle varmekunder og berørte forsyningsselskaber. De indkomne høringssvar fra dengang vil så vidt muligt blive indarbejdet i det udvidede og reviderede projektforslag.
Som kommunen tidligere har informeret indebærer projektet, at Solrød Fjernvarme etablerer et varmepumpeanlæg, der omdanner overskudsvarme fra CPKelcos køletårn 3 til fjernvarme. Fjernvarmen sendes ud i et nyt ledningsnet, der skal forsyne varmeforbrugerne i
bl.a. byerne Naurbjerg, Kirke Skensved og en del af Havdrup, herunder boligforeningen og
varmecentralen Ørnesædet og nu også Havdrup Skole. Desuden kobles det nye fjernvarmenet sammen med Havdrups eksisterende fjernvarmenet ved Havdrup Allé, hvor der i
dag er anlagt en fjernvarmehovedledning ned til det nyopførte Havdrup solvarmeanlæg.

Det skal tilføjes, at foruden godkendelse af Solrød Byråd skal det reviderede projektforslag
også godkendes af Solrød Fjernvarme, der skal stå for at realisere fjernvarmeforsyningen
fra CPKelco til varmeforbrugerne.
Hvis du har bemærkninger til dette brev er du velkommen til at kontakte enten Lotte Kjær
(llk@solrod.dk/ tlf. 56182330) eller Mikkel Busck (mbu@solrod.dk/ tlf. 56182368)

Med venlig hilsen
Lotte Kjær
Leder Natur og Miljø
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