Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge
Att.: Borgmester Flemming Christensen

Borup den 30. september 2014

Fjernvarme til Kimmerslev / Nørre Dalby bliver ikke til noget i denne
omgang.
Kære Borgmester Flemming Christensen.
Tak for sidst, det var hyggeligt og jeg syntes vi havde en god drøftelse.
På vegne af Borup Varmeværk a.m.b.a. vil jeg gerne takke for den støtte vi har
modtaget fra Køge Kommune, Teknisk Forvaltning og den konkrete støtte vi har
modtaget fra Køge Kommune i form af Agenda21 midler.
Borup Varmeværk har sammen med lokale borgere fra Nørre Dalby arbejdet meget aktivt
med projektet, men vi må desværre konstatere, at fjernvarme ud til Nørre Dalby ikke
lader sig realisere i denne omgang.
Målet var et positivt tilsagn fra mindst 100 ejendomme i Kimmerslev & Nørre Dalby pr.
30. september 2014. Vi har imidlertid kun modtaget tilsagn fra 26 ejendomme, og det er
desværre alt for få.
Både teknisk og økonomisk skulle vi nå 100 tilslutninger. Teknisk, fordi der skal være
minimum dette antal for at der cirkulerer tilstrækkeligt fjernvarmevand ud til alle
tilsluttede, og økonomisk, fordi det var nødvendigt med de kr. 10 mio. (kr. 100.000 pr.
tilsluttet ejendom for fjernvarmerør på indersiden af ydermur) som en andel af den
betydelige investering Borup Varmeværk skulle foretage (anslået samlet projektpris på
kr. ca 18 mio. for transmissionsledning og fordelingsnet, samt installationer).
Set fra forbrugernes vedkommende var kravet om de kr. 100.000 tydeligt for meget, og
fra Borup Varmeværks side kan vi ikke påtage os en større økonomisk forpligtelse. Med
100 tilslutninger vil det tage varmeværket mere end 30 år at afvikle gælden fra Nørre
Dalby og Kimmerslev projektet, med de bidragssatser vi har.
Vi er fra Borup Varmeværks side kede af at projektet ikke bliver til noget, for
fjernvarme baseret på halm ville efter vores vurdering have gavnet ejerne, områdets

halmleverandører, kommunens ønske om minimering af co2 udslip samt miljøet
generelt.
Vi håber at lokale kræfter vil arbejde videre med muligheden, for Borup Varmeværk
både vil og kan levere fjernvarme til området, hvis økonomien hænger sammen.

Med venlig hilsen
Borup Varmeværk a.m.b.a
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