Borgerforslag om fjernvarme i Hørsholm
På 4 dage har et borgerforslag om fjernvarme i naturgasområderne i Hørsholm samlet 157
stemmer, langt over de 100, der skal til, for at kommunalbestyrelsen skal behandle det.
Hvorfor er det vigtigt?
Det er det, fordi fjernvarme bliver billigere, jo flere der tilslutter sig. Så er der flere om at
bære udgiften til ledningsnetværket og varmecentralen. Kommunen har siden 2019 ikke
haft mulighed for at pålægge lodsejerne tilslutningspligt, så der kommer kun fjernvarme
dér, hvor det ”kan betale sig”. Men hvad betyder dét? Norfors har opgaven med at lave et
oplæg, og de har en interesse i kun at få de bedste områder med, altså dem hvor
befolkningstætheden er størst, og som ligger tættest på det nuværende varmeværk.
Organisationen Dansk Fjernvarme har dokumenteret, at fjernvarme er bedre og billigere
for både samfundet og den enkelte forbruger end varmepumper i de nuværende
naturgasområder. Det er begrundet med en række tekniske forhold, der er for omfattende
til at blive gengivet i dette debatindlæg, men man kan finde rapporter om det på deres
hjemmeside, www.danskfjernvarme.dk
Regeringen giver 25.000 kr i tilskud til gaskunder, der skifter over til varmepumper. Ikke
noget til konvertering fra gas til fjernvarme. Næste ansøgningsrunde starter 16. marts.
Denne støtteordning er direkte undergravende for muligheden for at lave fjernvarme i
vores forsyningsområde. Jo flere der får varmepumpe, des dårligere bliver økonomien for
de resterende, hvis de får fjernvarme. Selv ved relativt få varmepumper er fjernvarmen
reelt lagt død. Så bliver vi alle sammen tvunget over på varmepumper.
Vi har brug for en meget hurtig udmelding fra kommunen om, at vi vil få tilbudt fjernvarme.
Ellers er løbet kørt. Når et borgerforslag kan samle 157 stemmer på 4 dage, må det gøre
indtryk på Jer politikere. Vi mener det virkelig alvorligt! Sæt punktet på dagsordenen til
næste byrådsmøde og meld så ud, at ja, selvfølgelig skal vi have tilbudt fjernvarme,
uanset hvad Norfors mener. I kan ikke længere som kommunalbestyrelse slippe afsted
med at henvise til Norfors. Det er Jeres ansvar, uanset hvad Norfors mener. Tid er en
afgørende parameter. I må melde klart ud nu, inden næste bølge af varmepumper fjerner
grundlaget for fjernvarme i vores forsyningsområde.

