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Den 3. april 2019

Godkendelse af projektforslag vedrørende
fjernvarmeforsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og dele
af Havdrup by baseret på overskudsvarme fra CPKelco
Tidligere brev modtaget i dag var en fejl. Det beklager vi. Følgende er det rigtige brev.
Byrådet i Solrød Kommune godkendte den 25. marts 2019 Solrød Fjernvarmes
ansøgning
"Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af
Havdrup by baseret på overskudsvarme fra CPKelco " dateret 25. februar 2019”.
Det indsendte projekt
Solrød Fjernvarme a.m.b.a. har indsendt et projektforslag til Solrød Kommune med
anmodning om godkendelse. Projektet vedrører udnyttelse af overskudsvarme fra
virksomheden CPKelco i Lille Skensved til fjernvarmeforsyning af byerne Naurbjerg, Kirke
Skensved, dele af Havdrup by, Havdrup Skole og Havdrup Idrætscenter. Desuden kobles
det nye fjernvarmenet sammen med det eksisterende fjernvarmenet ved Havdrup Allé,
hvor der i dag er anlagt en fjernvarmehovedledning ned til Havdrup Solvarmeanlæg.
Fjernvarmesystemet forberedes også for, at fjernvarmen kan udbygges yderligere i
Havdrup i en senere fase.
Den kommunale sagsbehandling
Byrådet vedtog den 18. december 2018, at forvaltningen kunne fortsætte
sagsbehandlingen af projektforslaget, herunder sende forslaget i høring hos relevante
parter. Projektet har været i høring i 4 uger, og kommune har vurderet og behandlet de i
alt 10 høringssvar, der indkom i høringsperioden. Herefter blev projektforslaget indstillet
til byrådet og endeligt godkendt af byrådet den 25. marts 2019.
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Projektforslaget, kommunens indstilling og godkendelse, samt kommunens behandling
af høringssvarene forefindes på kommunens hjemmeside under: Dagsordener og
referater fra byrådsmødet, mødedato: 25-03-2019, dagsordenspunkt 40.
Gældende regler
Efter varmeforsyningsloven godkender kommunalbestyrelsen projekter for nye kollektive
varme-forsyningsanlæg mv. Projektet blev godkendt i henhold til § 3 i Bekendtgørelse
nr. 1792 af 27. dec. 2018 om godkendelse af projekter for kollektive
varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen).
Begrundelse for godkendelsen
Det er en forudsætning for Byrådets godkendelse, at projektet er i overensstemmelse
med Varmeforsyningslovens formål om at fremme den samfundsøkonomisk set bedste
anvendelse af energi til bygningers opvarmning og til forsyning med varmt brugsvand.
Ud fra den samfundsøkonomiske beregning som Solrød Fjernvarme har vedlagt
projektforslaget, har Solrød Kommune vurderet, at beregningen er i overensstemmelse
med kravene i projektgodkendelsen, og at projektet er samfundsøkonomisk positivt og
robust. Projektet opfylder således varmeforsyningslovens formål om at fremme den
samfundsøkonomiske bedste løsning.
Klagevejledning
En eventuel klage over kommunes godkendelse indgives til Energiklagenævnet. Klagen
skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet senest fire uger efter, at kommunen
har meddelt godkendelsen af projektet, dvs. senest fredag den 3. maj 2019.
Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager og
eventuelle fejlfortolkninger af bl.a. varmeforsyningsloven og de tilhørende
bekendtgørelser.
Klagevejledning findes på Energiklagenævnet hjemmeside
www.ekn.dk/klagebehandling.
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