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2. februar 2014 

 
Til 

Udvalget for Politisk koordination og økonomi 

Rådhuset Hedensted 

Niels Espes Vej 8, Hedensted. 

 

Vedr. Ansøgning om forkøbsret og udarbejdelse af lokalplan. 

 

Løsning Fjernvarme er i den situation, at vi skal finde erstatning for den bioolie som Daka hidtil har brugt 
som brændsel, når de har leveret varme til Løsning Fjernvarmes godt 1000 forbrugere. 

Den proklamerede  forsyningssikkerhedsafgift vil ved ikrafttræden få den konsekvens, at Løsning 
Fjernvarme alene kan bruge gas som brændsel. Konsekvensen heraf vil være en betydelig prisstigning på 
varme, for den enkelte forbruger i størrelsesorden 30%. Det vil betyde, at vi kan sidestilles med de såkaldte 
barmarksværker. 

Vi ønsker at erstatte bioolien med andet biobrændsel nemlig flis. 

Vi søger derfor om forkøbsret på en parcel 15l beliggende ved rundkørslen på Ribevej.(Se bilag) 

Samtidig søger vi om at måtte udarbejde lokalplan for parcellen med henblik på opførsel af flisfyret 
varmeværk. 

Der er udarbejdet projektforslag,  som vi samtidig søger behandlet i Teknik og miljøudvalget. 

Timingen med høringer både i forhold til lokalplan og i forhold til selve projektet er særdeles vigtige for at 
undgå unødige forsinkelser. Forsinkelser har økonomiske konsekvenser for forbrugerne i Løsning. 

Vi har haft kontakt til koordinatoren i Teknisk afdeling og forventer på den måde at kunne koordinere 
diverse forløb. 

Det skal afslutningsvis bemærkes, at denne ansøgning og hele projektet sker i et tæt samarbejde med 
Hedensted Fjernvarme. Det sidste årstid har vi jævnligt drøftet fremtidens varmeforsyning i Hedensted – 
Løsning området. Det primære for begge værker er, at vi kun laver investeringer, der peger fremad mod 
øget samarbejde. 

Undertegnede er selvfølgelig til rådighed med yderligere oplysninger hvis det ønskes. 

Med venlig hilsen 

Anders Møller 

Formand Løsning Fjernvarme 


