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Status på fjernvarme til Søndervang området

19. juli 2017

Gasselskabet har ikke indgivet klage over projektgodkendelsen – projektet er godkendt!
Efter kommunens behandling af indsigelser til projektforslaget fra gasselskabet,
godkendte Ringsted Byråd projektforslaget den 8. maj 2017.
Orienteringen om projektgodkendelsen blev givet til gasselskabet den 13. maj
2017. Derpå havde gasselskabet 4 uger til at fremkomme med indsigelse til
Energiklagenævnet mod projektgodkendelsen.
Energiklagenævnet har derefter normalt 2 uger til opsamling / behandling for
orientering af kommunen om eventuelle modtaget klager.
Da Ringsted Kommune ikke havde hørt noget fra Energiklagenævnet den 13.
juli, fremsendte kommunen en forespørgsel til Energiklagenævnet om modtaget
indsigelser.
Den 17. juli 2017 har Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning A/S – Ringsted Fjernvarme A/S fået oplyst fra Energiklagenævnet, at der ved fristens udløb ikke var modtaget indsigelser til kommunens projektgodkendelse.
Det betyder at projektgodkendelsen nu er brugbar!! 

Hvad betyder det for funktionsgarantierne for eksisterende fyr for nuværende og kommende aftaler.
Efter den nu opnåede projektgodkendelse vil alle beboere - med indgået aftale
om fjernvarmetilslutning – nu være omfattet af funktionsgarantien. Det gælder
både med tillægsaftaler af 3. marts 2016 og af 16. april 2016.
Beboer, som endnu ikke har indgået aftale om fjernvarmetilslutning, kan stadig
indgå tilslutningsaftalen + den særlig aftale om funktionsgaranti på fyr af 16.
marts 2016. Men aftalen - om funktionsgarantien på fyret - kan kun indgås såfremt jeres fyr er funktionsdygtigt på dagen for indgåelse af aftalen.

Hvornår bliver fjernvarmen ført ind i Søndervang området?
Vi går nu i gang med:






afsluttende vurderinger og forhandlinger om fjernvarmeunits som vi skal
levere,
overordnet- samt detailtidsplan for udbud og gennemførelse
udbud af leverancen af fjernvarmerør samt gravearbejder for det aktuelle projekt,
projektkoordinering med gasselskabet samt
afsluttende vurderinger og forhandlinger om de installationsarbejder som
vi skal varetage
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Vi regner med opstart på udvendige ledningsanlæg i april 2018. Konverteringerne inden hos de enkelte forbrugere forventes dog først påbegyndt i maj
2018. Tilslutningsprocenten er pt. lidt over 50 %. Afhængig af hvor meget tilslutningsprocenten vokser frem til udførelse, forventer vi at konverteringen gennemføres over ca. 2 år – 2018 og 2019 - primært i perioden april til september.
Når vi har en mere fast og detaljeret plan, vil vi underrette jer her på vores
hjemmeside under ”Varme” / ”Søndervang projektet”, hvor vi sender en sms til
jer, når der er noget nyt.
Har du spørgsmål til dette informationsbrev er velkommen til at ringe til Ole B.
Winther, Ringsted Forsyning på tlf. 2547 7416 eller fremsende det til obw@ringstedforsyning.dk

Med venlig hilsen Ringsted Fjernvarme A/S

