Fra:
Til:
Cc:
Emne:
Dato:

mmjensen@mail.com
Anders Skovbo
Sven Gissum
Re: Telefonsamtaler vedrLokalplan 1025 / Møllebankerne
22. april 2020 18:22:26

Kære Anders,
Vi vil gerne påskønne den hurtige sagsbehandling i fortsættelse af nedenstående mail
udveksling, hvor vi grundigt har drøftet mulighederne for fjernvarme i Borups nye
udstykningsområde (1025).
I fortsættelse af nedenstående opsummering fra dig, kan vi tilføje:
Borup Varme vil gerne (ihh. til lokalplanen) levere fjernvarme til det ny udstykningsområde
med undtagelse af området A3, hvor der i de kommende uger vil blive etableret veje og hvor
hele infrastrukturen er anlagt. Køge kommune er her i gang med at uddele dispensation for
kommende boligejere og det vil være uhensigtsmæssigt og uforholdsmæssigt dyrt for
udstykkeren at få lagt fjernvarme i området nu.
Som nævnt nedenfor har vi ovenskydende kapacitet til at forsyne B4, hvorfor dette område
indgår på lige fod med lokalplanens delområder A1-2 og B1-3
Ørninge Landsby indgår ikke i Lokalplan 1025, men vi vil alligevel påpege, at det ikke på
nuværende tidspunkt vil være økonomisk muligt at inddrage de få huse i forsyningsområdet. På
et senere tidspunkt, når ledningsnettet og Møllebankerne er tilstrækkelig udbygget, kan
spørgsmålet tages op.   
Vi er tillige interesseret i, at udvide vor nuværende akkumulerings kapacitet fra 500 m3 til en
tank på ca 5000 m3 i løbet af 2021. Årsagen er, at behovet for forøget akkumulering samt
backup er steget i takt med at ledningsnettet er kraftigt udvidet i de seneste år.
Vi har briefet Rambøll om at lave et projektforslag indeholdende ovennævnte elementer
(akkutank, B4 samt rest lokalplan 1025 ) til godkendelse af Køge kommune.Vor tidshorisont er,
at vi indenfor 4-5 uger kan levere dette projektforslag, således at Køge kommune kan
sagsbehandle ansøgningen.
Da vi skal i gang med planlægning af ledningsføringen til og i området samt at der fortrinsvis
graves fjernvarme ledninger i sommer halvåret, har vi stor interesse i en hurtig afklaring.
Med venlig hilsen
Sven Gissum / Michael Møller Jensen

Michael Møller Jensen
Mob. No. : +45 2260 4861
Sent using the free mail.com iPhone App
Forwarded email
From: "Anders Skovbo" <anders.skovbo@koege.dk>
Date: 15 April 2020
To: "Sven Gissum" <sg@borupvarme.dk>
Cc: "Michael Jensen" <mmjensen@mail.com>
Subject: Telefonsamtale 15.04.2020
Hej Sven

Tak for snakken.
Du må meget gerne berigtige mig på eventuelle misforståelser i nedenstående:
Du fortalte at parcellerne er byggemodnet, og 4 parceller solgt og 5 reserveret.

Der er anlagt fortov mm., og såfremt der skal anlægges fjernvarme, skal det gå
hurtigt, da der vil være uforholdsmæssigt store omkostninger ved at genopbryde
belægning mv. Samtidigt vil det kræve at i kan gå i jorden 1. juli og være færdig
til oktober før frosten.
Borup Varme har sidst på ugen møde med den private grundejer ang. mulig
fjernvarmeforsyning af de 24 parceller.
Et alternativ kan være, at de 24 parceller ikke indgår i det kommende
projektforslag, og at der fokuseres på kollektiv varmeforsyning af de fire store
byggefelter mod vest på matr. 2e. Dette kan være fordelagtigt ift. økonomi, tid o
timing.
Borup Varme har kontaktet rådgiver med henblik på udarbejdelse af muligt
projektforslag. Rådgiveren vender tilbage i slutningen af denne uge, mens den
egentlige udarbejdelse af projektforslag forventes at tage op til 4-5 uger.
Herudover oplyste du, at Borup Varme forventeligt vil have behov for en ny
akkumuleringstank i den nærmere fremtid. Jeg kan i den forbindelse op lyse, at
hvis et varmelager forbedrer den kollektive varmeforsyningsvirksomheds (net
eller produktionsanlæg) samlede drifts- og energiøkonomi, vil det skulle
godkendes efter projektbekendtgørelsen.
Jeg ser frem til at høre mere til jeres samtale med grundejer og rådgiver
Mvh Anders Skovbo
Anders Skovbo

Byg og Plan
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge

anders.skovbo@koege.dk
www.koege.dk
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Michael Jensen
Anders Skovbo
Sven Gissum
Fw: Re: VS: Kollektiv fjernvarme for Møllebankerne/6B18 i Borup
8. april 2020 11:21:40
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Projektforslag 2011 (1).pdf

Kære Anders,
Tak for din gennemgang af sammenhængen mellem lokalplan 1011 og 1025. Vi har nu genlæst
sidstnævnte, og kan dermed se opdelingen mellem kommuneplanramme 6B19 og 6B18, hvor
6B18 pt er i gang med at blive etableret som en forlængelse af Møllebanken (B4 og A3) efter
plejehjemmet (skitse vedlagt). Vi har brugt den seneste uge til at ’grave dybere’, hvorfor det har
taget lidt tid.
Da Borup Varmeværk i november 2011 fik udarbejdet et projektforslag vedr. forsyning af den ny
bebyggelse ved Møllebankerne gennem Rambøll (vedlagt), var der endnu ikke fuld oversigt over
bebyggelsens omfang. Tilsvarende var det også dengang muligt for større bygherrer (læs:
Boligselskabet Sjælland) at fravælge fjernvarme og etablere egen varmeforsyning. Vi måtte
dermed kapacitetsberegne på et ’uoplyst’ grundlag og bestykke forsyningen, så der var sikkerhed
også i spidslast situationer.
En gennemgang af den nuværende kapacitet fremført til området viser, at der er nødvendig
varmekapacitet til rådighed for at forsyne 6B18 (A3 og B4) i forlængelse af 6B19. Der vil derfor
være fornuft i at tilbyde denne kapacitet i forbindelse med udbygningen af dette område i de
kommende uger uanset, at der ikke er tilslutningspligt.
En sådan tilgang vil kræve Køge Kommunes velvillige og hurtige sagsbehandling vedrørende
muligheden for at udvide Borup Varmes kollektive forsyningsområde og lade denne omfatte
6B18 som vist på vedlagte kort. Det er vor opfattelse, at såfremt der er interesse herfor blandt
nuværende og kommende lodsejere indenfor området bør Køge Kommune tiltræde dette ikke
mindst i lys af de overordnede, energipolitiske målsætninger for Køge Kommune. Disse er kendte
og burde ikke føre til større rapportskrivning mellem os. Men selvsagt skal vi gerne lave et kort
projektforslag om videreførsel af fjernvarme ind i 6B18 i fortsættelse af vedlagte projektforslag
fra 2011, som kommunen kan sagsbehandle.
Hvis Køge Kommune er interesseret i yderligere varmeforsyning efter Spredningskorridoren ind i
den resterende del af Møllebankerne vil Borup Varme være nødt til at udarbejde en ny
forsyningsplan og gennemarbejdet ansøgning, idet kapaciteten i så fald skal komme fra den
eksisterende forsyning af det nordøstlige Borup (Dalstrøget, Stenhøjparken og Ryeskovkvarteret). Det vil kræve en ny vurderingsrapport fra fx Rambøll og et tættere samarbejde med
Køge Kommune i forbindelse med at udstykningen konkretiseres. Vi kan se, at udbuddet af
storparceller i Møllebankerne er startet i december 2020 (A2, B2 og B3) via Teknik- og
Miljøforvaltningen, Byg og Plan (din afdeling, ikke sandt?) og vil gerne høre mere om denne
proces og om udmøntningen af denne rammeplan. Er det dig eller Flemming Pedersen, der er
den rette kontaktperson herfor?
I disse Corona-tider er der etableret ’skype’ møder mange steder, hvilket også må være muligt i
denne sag for herigennem at tilvejebringe den fornødne dialog om ovenstående. Det vil være
rigtigt positivt, hvis du kan arrangere et møde med de rette personer i ugen efter Påske?
Du skal have tak for din fine feedback nedenfor og håber, vi kan få et godt og effektivt
samarbejde etableret videre frem.
God Påske
Sven Gissum og Michael Møller Jensen
Borup Varmeværk

-----Oprindelig meddelelse----Fra: Anders Skovbo <anders.skovbo@koege.dk>
Sendt: 23. marts 2020 09:54
Til: Sven Gissum <sg@borupvarme.dk>
Emne: SV: Møde i Borup
Kære Sven
Tak for din mail.
Jeg arbejder rigtigt nok hjemmefra, med de udfordringer der er som nyansat og med
børnepasning.
Som jeg ser det, er der en uoverensstemmelse mellem lokalplanen og det vedtagne
forsyningsområde til kollektiv varme. Møllebankerne fase II og III er rigtigt nok
lokalplanlagt med bestemmelse om tilslutningskrav til kollektiv varmeforsyning, men
området er samtidigt beliggende udenfor varmeværkets forsyningsområde (jf.
områdeafgræsning fra projektforslag fra udbygning af Borup Varmeværk, vedtaget i
2013).
Kommunen kan kun fastholde lokalplanens krav om tilslutning til kollektiv
varmeforsyning, jf. lokalplanen, såfremt varmeselskabet har forpligtet sig til at sikre
ejendommen forsyningsmulighed fra anlægget. Og det mener jeg ikke på nuværende
tidspunkt er tilfældet, da der til min viden ikke foreligger et igangværende
projektforslag til udvidelse af Borup Varmes forsyningsområdet. Fjernvarme i
Møllebankerne må derfor kræve et nyt projektforslag med fokus på udvidelse af
forsyningsområdet, så der er overensstemmelse mellem lokalplanens krav og
forsyningsområdets afgrænsning.
Er I enige i disse betragtninger?
Næste skridt må være en afklaring af, om I vil udarbejde et projektforslag.
Jeg vil undersøge, om initiativet skal komme fra jer eller fra kommunen.¨
Med venlig hilsen
Anders Skovbo
Byg og Plan
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
anders.skovbo@koege.dk
www.koege.dk
-----Oprindelig meddelelse----Fra: Sven Gissum <sg@borupvarme.dk>
Sendt: 20. marts 2020 13:27
Til: Anders Skovbo <anders.skovbo@koege.dk>
Emne: SV: Møde i Borup
Hej Anders.
Dette ser ud til at denne situation kan varer længe.
Jeg formoder, at du arbejder hjemmefra, og derfor er i stand til dialog på mail!
Hvis dette er en mulighed, vil det jo fremme arbejdet betydeligt.
Byggemodningen på Møllebankerne fase 2 og 3, fortsætter jo ufortrødent i disse dage.
Hvordan stiller kommunen sig til spørgsmålet om fjernvarme i området, som er
beskrevet i lokalplanen.
Det er vigtigt for Borup fjernvarme, for at kunne forberede og planlægge
ledningsnettet i dette område, at der snarest kommer en afklaring, som beskrevet i
lokalplanen.
Jeg vil derfor foreslå, at vi kan tage denne første dialog via mail.
Mvh.
Sven Gissum
Borup Varmeværk

