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Til Fjernvarmekunderne i Slagslunde

16-07-2010

Bindingsperiodens forlængelse og eventuel anvendelse af ny 
teknologi

Egedal Forsyning A/S har tidligere udsendt brev til alle 
fjernvarmekunder i Slagslunde med anmodning om accept af 
bindingsperiodens forlængelse. 

I den forbindelse har en del borgere henvendt sig og spurgt om en 
forlængelse af bindingsperioden betyder, at værket skal fortsætte 
med den samme teknologi i 18 år.

Egedal Kommune bad i december 2009 Rambøll A/S om en rapport, 
der skulle belyse eventuelle alternativer til det nuværende gasfyrede 
anlæg.

Rapporten beskrev forskellige teknologiske muligheder, herunder 
økonomien for den enkelte husstand. Rapporten var baseret på en 
række forudsætninger om købsprisen for anlægget. Forudsætninger 
der efterfølgende har vist sig at være urealistiske.

Dette betyder imidlertid ikke, at de teknologiske muligheder ikke vil 
kunne anvendes. Således har Egedal Forsyning A/S naturligt set på 
erfaringerne både herhjemme og i udlandet med drift af mindre 
barkmarksanlæg. 

Konklusionen er, at det med meget stor sandsynlighed vil kunne 
betale sig at opbygge et anlæg med forskellige brændselsformer, 
således at værket kan skifte mellem de forskellige teknologier 
henover varmeåret alt efter, hvad der i situationen er optimalt.

Et skift af teknologi kræver en relativ stor investering, som Egedal 
Forsyning A/S ikke finder hensigtsmæssig at foretage i de første år 
efter en eventuel kommunal overtagelse, bl.a. fordi driften af værket 
er overdraget til E.ON Danmark A/S i en fireårige periode.

Som bekendt har Kommunalbestyrelsen besluttet, at bestyrelsen for 
det kommunale varmeforsyningsselskab skal have to 
brugerrepræsentanter. Egedal Forsyning A/S finder det derfor 
naturligt, at man i bestyrelsen begynder drøftelserne af eventuel ny 
teknologi efter to års drift.
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Hermed vil et eventuelt skift af teknologi kunne indgå i brugernes 
overvejelser, om de vil overtage værket fra kommunen efter de fire år 
er gået.

Venlig hilsen

Michael Poulsen

Driftsleder.

 


