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Dagsorden for møde den 24. maj 2022 

Som tidligere meddelt afholdes møde 
 

tirsdag den 24. maj 2022, kl. 19.00-22.00 
i mødelokale kantinen, rådhuset, Frederiksgade 9, Haslev. 

 
 
Dagsorden 
 

1. Velkomst og præsentation 
2. Bemærkninger til dagsorden 
3. Faxe Varmeforsyningsråd 
4. Status for varmeforsyning 
5. Potentiale for fjernvarme 
6. E.ON og byvarme 
7. Abonnementsordninger 
8. Plan for 2022 
9. Næste møde 
10. Eventuelt 

 
 
Ad 3. Faxe Varmeforsyningsråd 
 
Orientering om baggrund for og formål med Faxe Varmeforsyningsråd. 
 
Ad 4. Status for varmeforsyning 
 
Orientering om status for varmeforsyning i Faxe Kommune. 
 
Ad 5. Potentiale for fjernvarme 
 
Rambøll har foretaget en screening af potentiale for fjernvarme i de eksi-
sterende gasområder. Rambøll præsenterer screeningen, som baggrund for 
en efterfølgende drøftelse. 
 

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: 20. maj 2022 
 
Sagsnummer: 
13.03.00-P20-1-21 
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Ad 6. E.ON og byvarme 
 
E.ON orienterer om deres koncept for byvarme, som baggrund for en efter-
følgende drøftelse. 
 
Ad 7. Abonnementsordninger 
 
Der findes abonnementsordninger for både fjernvarme og varmepumper. 
 
Haslev Fjernvarme og Nærvarme Danmark orienterer om abonnements-
ordninger, som baggrund for en efterfølgende drøftelse af fordele og ulem-
per ved ordningerne. 
 
Vedhæftet artikel om abonnementsordninger for fjernvarme.  
 
Ad 8. Plan for 2022 
 
I ”Danmark kan mere II” er anført, 
 at kommunerne i 2022 udarbejder planer for grøn varme i de områder, 

der i dag er gasforsynede, og 
 at alle husejere med gas- eller oliefyr i 2022 får et brev med klar be-

sked om, hvorvidt de kan få fjernvarme. 
 
Den endelige aftale kendes endnu ikke, herunder eventuelle ændrede ram-
mevilkår m.m. 
 
Økonomiudvalget har den 18. maj 2022 besluttet, at der skal udarbejdes en 
strategisk energiplan indeholdende en strategisk varmeplan. I relation til 
den strategiske varmeplan skal det afklares, om der skal etableres et kom-
munalt ejet varmeforsyningsselskab, jf. sag nr. 100 Økonomiudvalget - 18-
05-2022 | faxekommune.dk. 
 
Der foretages en drøftelse af ønsker og forslag til arbejdet i 2022, herunder 
samarbejder, information, møder med borgere og erhvervsdrivende m.m. 
 
Ad 9. Næste møde 
 
Fastlæggelse af næste møde. 
 
Teknik & Miljøudvalget udtrykte på udvalgets møde den 5. april 2022 øn-
ske om, at andet møde i Faxe Varmeforsyningsråd afholdes i november 
2022. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Poul Jensen 
Klima- og Bæredygtighedskonsulent 
 
 
 
 
Bilag: Artikel om abonnementsordninger for fjernvarme

https://www.faxekommune.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-18-05-2022
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-18-05-2022

