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Egedal kommune
Bygge- og Plancentret, 
Rådhustorvet 2, 
3660 Stenløse

Forslag til Plan- og Agenda 21 Strategi for Egedal kommune.

Vi har med stor glæde taget til efterretning, at Egedal kommune ifølge strategiplanen vedrørende ener-
giforsyningen vil tage initiativer til at opstille konkrete målsætninger for reduktion i Egedal Kommunes 
energiforbrug, herunder søge samarbejde med bl.a. forsyningsselskaber om en systematisk indsats for 
at reducere ressourceforbruget i den eksisterende private bygningsmasse.

Det harmonerer da også fint med, at Egedal Kommune allerede nu har sikret sig en markant profil på 
energi- og klimaområdet i forbindelse med Stenløse Syd projektet. Som kommunen anfører i sin plan, 
er indsatsen for energibesparelser en fremtidssikring af lokalsamfundets interesser og muligheder. 

I Slagslunde leverer E.ON Varme Danmark ApS fjernvarme til godt  240 forbrugere via sit fjernvarme-
net. E.ON Varme får igen leveret fjernvarmen fra Slagslunde Kraftvarmeværk, der ejes af E.ON Pro-
duktion A/S. Desværre er prisen for fjernvarmeleveringen den højeste i hele landet. Det kan man for-
visse sig om ved at læse den oversigt over fjernvarmepriser i hele landet, som Slagslunde Fjernvarme-
laug har lagt ud på sin  hjemmeside http://info.slagslundefjernvarmelaug.dk 

Da kommunen bør have interessere i, at alle borgere har adgang til bæredygtig varme til en rimelig pris, 
herunder naturligvis også kommunens egne institutioner i Slagslunde, har Slagslunde Fjernvarmelaug 
følgende forslag til en konkret målsætning for forbedring af  energiforbruget i Slagslunde:

Egedal kommune gør en større kommunal indsats for at få omstillet Slagslunde Fjernvarmeværk til en  
bæredygtig  varmekilde. Det kunne eksempelvis ske ved, at der udarbejdes en konkret plan i  
samarbejde med forsyningsselskabet og fjernvarmebrugerne i Slagslunde.

Med venlig hilsen

Marie Louise Allerslev
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