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Høring vedrørende revideret projektforslag for varmeforsyning af Naurbjerg, Kirke
Skensved og Havdrup med overskudsvarme fra virksomheden CPKelco A/S

Den 20. december 2018

Solrød Kommune har modtaget et revideret projektforslag fra Solrød Fjernvarme a.m.b.a.
vedr. udnyttelse af overskudsvarme fra virksomheden CPKelco i Lille Skensved til
fjernvarme. Projektforslaget blev principgodkendt af Solrød Byråd den 17. december
2018.
Projektet indebærer, 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 byerne Naurbjerg, Kirke
Skensved og en dele af Havdrup, herunder boligforeningen og varmecentralen
Ørnesædet, Havdrup Skole og Havdrup Idrætscenter. Det nye fjernvarmenet kobles
sammen med Havdrups eksisterende fjernvarmenet ved Havdrup Allé, hvor der i dag er
anlagt en fjernvarmehovedledning ned til det nyopførte Havdrup solvarmeanlæg.
Høring hos berørte parter: I henhold til Bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om
godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg skal de berørte parter
høres i en 4-ugers høringsperiode, inden kommunen tager endelig stilling til projektet.
Solrød Kommune har vurderet, at forsyningsselskaberne og lodsejere, der skal have
pålagt servitut, er høringsberettiget.
Du kan finde projektforslaget på Solrød Kommunes hjemmeside: www.solrod.dk, under
fanebladet Politik/høringer og afgørelser.
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Hvis du har bemærkninger til projektforslaget, bedes disse fremsendt skriftligt til:
Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand
Mail: teknisk@solrod.dk
senest mandag den 23. januar 2019, hvor høringsfristen udløber.
Efter høringsperioden, tilbagemeldinger og eventuelle tilrettelser forelægges
projektforslaget for Byrådet til endelig godkendelse i marts 2019.
Man-ons kl. 10-14
Torsdag kl. 13-17
(Borgerservice kl. 13-18)
Fredag
kl. 10-13
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Har du spørgsmål til sagen er du meget velkommen til at kontakte undertegnede på
telefon 56182330 eller projektmedarbejder Mikkel Busck på telefon 56182368.

Venlig hilsen

Lotte Kjær
Leder for Natur og Miljø

