Udfasning af gasopvarmning. Fremskyndet planlægning.
Der er netop indgået en aftale om klar besked vedr. fjernvarme. Aftalen er indgået d. 29. juni mellem regeringen og
Kommunerne Landsforening (KL). Et godt og nødvendigt initiativ, som lægger pres på de tøvende kommuner.
Indholdet af aftalen kan kort beskrives:
•
•
•
•
•

Alle kommuner gennemfører varmeplanlægning for udrulning af mere fjernvarme i 2022 i gasforsynede
områder.
Kommunerne sender brev til alle med gas og oliefyr i disse områder med klar besked.
Fjernvarmeselskaber laver på baggrund af kommunernes varmeplanlægning projektforslag, som
kommunerne skal godkende i 2023.
Der etableres lokale koordinationsfora.
Der afsættes midler til at understøtte fælles varmeforsyning i mindre målestok.

Man kan finde en 5-siders beskrivelse af aftalen på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets hjemmeside (kefm.dk).
Staten bidrager med 125 mill. kr. i finansiering i 2022, og 58 mill. kr. i 2023. Af de 125 mill. kr. skal 30 mill. kr.
anvendes til at understøtte fælles varmeforsyning i mindre målestok.
Det er vigtigt at understrege, at det er kommunens ansvar at udføre varmeplanlægningen i 2022, mens det er
fjernvarmeselskaberne som skal lave projektplanlægningen i 2023.

Betydning for Helsingør Kommune:
Med Helsingørs befolkning på 1% af Danmark og 1 kommune ud af 98, må man kunne forvente 1.25 mill. kr. i støtte
til arbejdet i 2022 i Helsingør Kommune.
Det er Helsingør Kommune, som skal lave varmeplanlægningen vedr. fjernvarmeforsyning i 2022.
Ålsgårde/Hellebæk med 5000 indbyggere kan hermed ikke længere ignoreres, som først forsøgt.
Det er Helsingør Forsyning, som skal udføre projektplanlægningen af fjernvarmeudvidelsen i 2023. Kommunen skal
godkende planerne.
Helsingør Kommune skal understøtte fælles varmeforsyning i mindre områder. Hidtil er dette jo også blevet
ignoreret! Svaret har helt useriøst været: ”køb en varmepumpe”.
Fælles lokal varmeforsyning kan komme på tale i mindre områder og i rækkehus/kædevilla bebyggelser mm., hvor
man ikke bare kan installere luft-til-vand varmepumper pga. støj i den tætte bebyggelse.
Der er kun ½ år til kunderne med gasfyr/oliefyr skal have besked senest vedr. fjernvarme. Det haster, specielt da
starten er i sommerferien og slutningen af året er juleferien, så reelt er der under 5 måneder til arbejdet.
Der bliver kamp om energikonsulenter og rådgivende ingeniører!
SÅ DET ER BARE AT KOMME I GANG MED DET SAMME.

PS: Jeg har skrevet dette læserbrev for at oplyse befolkningen – og presse politikerne på dette vigtige punkt.

