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Dagsorden for møde den 15. november 2022 

Som tidligere aftalt afholdes møde 
 

tirsdag den 15. november 2022, kl. 19.00-22.00 
i mødelokale kantinen, rådhuset, Frederiksgade 9, Haslev. 

 
 
Dagsorden 
 

1. Velkomst og præsentation 
2. Bemærkninger til dagsorden 
3. Bemærkninger til seneste referat 
4. Analyserapport om fjernvarme 
5. Varmeplan 2022 
6. Information til ejendomsejere 
7. Termonet 
8. Næste møde 
9. Eventuelt 

 
 
Ad 4. Analyserapport om fjernvarme 
 
Faxe Kommune har fået foretaget en analyse af mulighederne for fjern-
varme i de gasforsynede boligområder. 
 
MOE vil på mødet præsentere resultaterne af analyserne, som baggrund for 
en efterfølgende drøftelse. 
 
Analyserapporten kan ses på kommunens hjemmeside, jf. Varmeplanlæg-
ning | faxekommune.dk. 
 
Ad 5. Varmeplan 2022 
 
Center for Plan & Miljø har udarbejdet udkast til en varmeplan.  
 

Center for Plan & Miljø 

Faxe Varmeforsyningsråd 

Postadresse: 
Frederiksgade 9 
4690 Haslev 
Telefon 56203000 
 
Kontoradresse: 
Frederiksgade 9 
4690 Haslev 
 
Direkte telefon 56203073 
www.faxekommune.dk 
 
Dato: 9. november 2022 
 
Sagsnummer: 
13.03.00-P20-1-21 
 

https://www.faxekommune.dk/borger/teknik-miljoe/klima-energi/varmeplanlaegning
https://www.faxekommune.dk/borger/teknik-miljoe/klima-energi/varmeplanlaegning
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Udarbejdelse er sket på baggrund af Cirkulæreskrivelse om kommunal var-
meplanlægning og projektgodkendelse. 
 
Udkastet er endnu ikke politisk behandlet og er endnu ikke drøftet med 
forsyningsselskaber og andre berørte parter. 
 
Der foretages en orientering og drøftelse. 
 
Ad 6. Information til ejendomsejere 
 
Alle ejendomsejere med gas- eller oliefyr i eksisterende gasområder skal in-
den udgangen af 2022 have information om mulighederne for fjernvarme, 
jf. Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning 
og klar besked til borgerne. 
 
Energistyrelsen har udarbejdet forslag til brevskabeloner, som kommu-
nerne kan bruge som udgangspunkt.  
 
Der foretages en orientering og drøftelse. 
 
Brevskabelonerne er tidligere fremsendt til rådet.  
 
Ad 7. Termonet 
 
Termonet er et kollektivt varmeforsyningssystem – populært kaldet fælles 
jordvarmeanlæg – bestående af individuelle jordvarmepumper og fælles 
forsyningsnet bestående af uisolerede plastikrør, der benyttes til at cirku-
lere en brine bestående af vand og et frostsikringsmiddel som f.eks. sprit. 
 
Tommy Olsen, Gate 21 vil på mødet orientere om termonet, som baggrund 
for en efterfølgende drøftelse. 
 
Hjemmeside om termonet, jf. Termonet Danmark. 
 
Ad 8. Næste møde 
 
Fastlæggelse af næste møde, f.eks. 28., 29. eller 30. marts 2023. 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Poul Jensen 
Klima- og Bæredygtighedskonsulent 
 

 

 

 

Bilag: Udkast til varmeplan 2022 

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2022/10081
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2022/10081
https://kefm.dk/Media/637920925815079238/Aftaletekst%20om%20fremskyndet%20planl%C3%A6gning%20for%20udfasning%20af%20gas%20til%20opvarmning.pdf
https://kefm.dk/Media/637920925815079238/Aftaletekst%20om%20fremskyndet%20planl%C3%A6gning%20for%20udfasning%20af%20gas%20til%20opvarmning.pdf
https://termonet.dk/

