Fjernvarme i Søndervang området, Ringsted
Informationsbrev nr. 4.

Status på fjernvarme til Søndervang området

17 marts 2017

Status på myndighedsgodkendelsen
Jf. informationsbrev nr. 2 fra 9. juni 2016 fik vi i marts og april måned 2016 en
pæn tilmelding til fjernvarme på vejene Tjørnevej, Bøgevej, Ligustervænget og
Elmevej, hvorfor vi udtrykte ønske om at forsyne disse vej med fjernvarme.
Pga. nye krav er der sket en økonomisk optimering af projektforslaget, så det
nu også omhandler fjernvarme til Askevej. Desuden er der nu tilknyttet en ombygning på halmvarmeværket, så vi kan forsyne alle de nye fjernvarmeforbrugere uden at bruge ekstra brændsel.
Et projektforsalg, som omfatter ovenstående, har vi fremsendt til kommunen.
Kommunen har -efter gældende lov - sendt projektforslaget i høring hos gasselskabet. Gasselskabet er fremkommet med en række indsigelser til projektforslaget
På baggrund af kommunens bedømmelse af indkommende indsigelser og kommentarer, har kommunen primo marts 2017 orienteret gasselskabet om at projektforslaget fra Ringsted Fjernvarme indstilles til fagudvalgets / byrådets godkendelse.
Gasselskabet har svaret, at de agter at klage til Energiklagenævnet over kommunens godkendelse af Projektforslaget. Når byrådet forventelig godkender
Projektforslaget 8. maj 2017, vil gasselskabet derfor formodentlig klage til Energiklagenævnet over godkendelsen.
Vi forventer at Energiklagenævnet vil afvise gasselskabets klage, men klagen
har opsættende virkning (vi må ikke gå i gang med anlægsetableringen – så
længe klagen behandles). Behandlingstiden i Energiklagenævnet er oplyst til pt.
7måneder. Vi kan derfor ikke forvente en afgørelse før februar 2018.

Hvornår bliver fjernvarmen ført ind i Søndervang området?
På baggrund af ovenstående status må vi desværre meddele at det nu med stor
sandsynlighed ikke bliver i sommeren 2017 vil kan påbegynde at fremføre fjernvarme i Søndervang området som ønsket.
På nuværende tidspunkt kan vi ikke forvente at kommer med fjernvarmen før
sommeren 2018.
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