Fjernvarmen er på vej

- hvornår ska’ du ha’ fjernvarme

Konvertering fra individuelle gas- og oliefyr til grøn, komfortabel og billig fjernvarme
Faxe Fjernvarmeselskab går med i den fælles nationale kampagne for konvertering fra individuelle gas- og oliefyr til
grøn, komfortabel og billig fjernvarme. Vi vil koncentrere os om ejendomme i bymæssig bebyggelse i Faxe by.
Vores fjernvarme produceres af miljørigtig lokal skovflis og spildvarme fra Faxe Kalk. Vi er blandt de aller billigste
fjernvarmeleverandører i hele Region Sjælland, Hovedstaden og Bornholm.
Der er i øjeblikket ca. 650 kunder hos Faxe Fjernvarme. Og vi har kapacitet til mange flere.
I Faxe by (tæt bymæssig bebyggelse) er der ca. 625 ejendomme, som endnu ikke har fjernvarme. Det er veje/
områder, der ligger umiddelbart udenom Faxe Fjernvarmes nuværende forsyningsnet (fjernvarmerør i vejene).
(Se kort på næste sider)
De aktuelle veje/ områder er
- Egedevejs kvarteret
- Søndervang Plejecenter
- Hertelsvej
- Granvej
- Præstøvej 69 – 82 (Rosenkilde mfl.)
- Rosenkildevej
- Kornagervej
- Guldagervej
- Stenagervej
- Leragervej
- Sandagervej
- Ny Strandvej
- Gl. Strandvej og Stubberupvej 2 -12
- Grønningen
- Rådhusvej, 3F, Kiropraktor, Jehova, Myrebo mfl.
- Lindegårdsparken
Derfor indledes nu en kampagne planlægning, som skal afklare interessen for at få etableret fjernvarmeforsyning til de
enkelte veje/ områder. Så snart den enkelte aktivitet er fastlagt, vil vi opdatere planlægningen på vores hjemmeside.
De første aktiviteter bliver information/ borgermøder, hvor vi vil fortælle, hvad vi kan gøre med fjernvarmen, og hvordan
planlægningsforløbet kan blive.
Kort tid efter information/ borgermøder vil vi få brug for at få afklaret interessen for at få etableret fjernvarmeforsyning.
Det vil være grundlaget for udvikling af projektforslag, som blandt andet fastsætter prisen for fjernvarmeforsyning.
Når prisen er fastlagt, vil der kunne laves endelige aftaler om fjernvarmeforsyning.
Vi opsætter skilte, fordi vi gerne vil dele vores grønne, komfortabel og billige fjernvarme med nogle flere.
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Se på denne side, hvilke områder i Faxe by, der ikke har fjernvarme idag. Det er områderne med lys grøn farve.

Vil du også medvirke til at reducere CO2-udledning ?
-

Et hus på 150 m2, der skifter fra gas til fjernvarme, vil spare miljøet for næsten 4 ton CO 2 om året.
Skulle man opnå samme CO2-besparelse ved at plante træer, ville det kræve 3 fodboldbaner dækket med egetræer.
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Se på denne side, hvilke områder i Faxe by, hvor vi nu vil undersøge muligheden for at etablere fjernvarme forsyning.
Det er områderne med markerede indramninger.
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Vi er for tiden forhindret i at afholde informationsmøder med interesserede. Det vides ikke, hvornår der bliver mulighed
for disse meget nødvendige møder.
Når der er fastslået tilstrækkelig interesse, skal der udvikles konkrete projektforslag – i hvert fald for store projekter.
Disse projektforslag skal behandles og godkendes af byrådet. Den samlede processtid for at få godkendt et
projektforslag inklusive høringsperiode er ca. 6 måneder.
Alene derfor er det ikke sandsynligt, at der kan nås at blive etableret fjernvarmeforsyning til store projekter i 2021. Vi
fortsætter kampagnen indtil alle mulighederne er undersøgt. Det vil være en rigtig god ide, hvis så mange som muligt
snakker med naboen, for derved at kunne samles om et initiativ om fjernvarme, når det bliver muligt.
Det vil for eksempel fremme udviklingen væsentligt i tid og fremdrift, hvis der kommer et samlet / fælles initiativ fra en hel
vej eller grundejerforening.

Venlig hilsen

Faxe Fjernvarmeselskab
Mogens C. Pedersen, formand for bestyrelsen
Knudsvej 2, 4640 Faxe
www.faxevarme.dk
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