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Åbent brev til medlemmerne i Klima- og Miljøudvalget og By-, Kultur- og Miljøsekretariatet  

Fors har netop afsluttet en genberegning af grundlaget for et evt. fjernvarmeprojekt i Veddelev, 

resultatet viste, at der ikke var grundlag. 

Vi sætter pris på, at forvaltningen og udvalget tog den store interesse for fjernvarme i Veddelev 

alvorligt og igangsatte genberegningen. 

For at give et retvisende billede af interessen for fjernvarme i Veddelev har vi omdelt en skrivelse og 

et spørgeskema til alle husstande i Veddelev, og vi sender hermed resultatet til Udvalget og 

Sekretariatet. 

Husstandsomdelte breve: 460 antal svar: 288 svarprocent: 63% 

Ja  88,2% 254 har svaret Ja til interesse for fjernvarme 

Nej  8% 23 har svaret Nej til interesse for fjernvarme  

Ved Ikke  3,8% 11 har svaret Ved ikke til interesse for fjernvarme  

 

Vi har fået 89 kommentarer, der også er med til at give et billede af en stor interesse for fjernvarme i 

Veddelev. Vi bemærker, at 13 boliger med Luft til vand varmepumpe og 10 med el udviser interesse 

for fjernvarme, og at kun 9 boliger med luft til vand varmepumpe, og 6 med el ikke er interesseret i 

fjernvarme. 

Vi beder alle læse resultater og kommentarer igennem, da de giver et nuanceret billede af borgernes 

tanker om fremtidens varmekilder. 

Resultatet er også meldt ud til borgerne i Veddelev og er tilgængeligt på https://veddelev.energy 

Vi har svært ved at forstå, der ikke er grundlag for fjernvarme i Veddelev også indenfor de 

nuværende rammevilkår. Det er heller ikke klart, hvordan Fors kommer frem til, at individuelle 

opvarmningsformer er det mest optimale i Veddelev og for hvem? Uagtet de må være mindst lige så 

inflations-, prisstignings- og leveringsudsatte som fjernvarmerør. Derudover fremgår det af notatet 

heller ikke, at elnettet i Veddelev sandsynligvis også kræver store investeringer, hvis det skal kunne 

levere strøm til varmepumper mv. 

Vi er enige i forvaltningens indstilling til udvalget, om at afvente en evt. ændring af rammevilkårene. 

Varmeplan Danmark 2021 ser f.eks. anderledes på fjernvarme end Energistyrelsen. 

Vi beder om, at Sekretariatet/Udvalget melder klart ud til grundejerne i Veddelev, at beslutningen 

om fjernvarme i Veddelev, er udskudt til slutningen af 2022. Det er en vigtig beslutning fra 

kommunens side, der kommer til at påvirke alle beboere, både nuværende og kommende, langt ud i 

fremtiden. 
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