
Spørgsmål vedrørende projektforslag om fjernvarme i 
Fløng 

Tommy Rosenlind <tommyrosenlind@gmail.com> 

Landsbylauget - Fløng Sogn <mail@floenglaug.dk> 17. feb. 2012 22.30 
Til: borgmester@htk.dk, steenole@htk.dk 
Cc: kommune@htk.dk 

Til:  
Høje-Taastrup Kommune 

Bygaden 2 

2630  Taastrup 

  
Sendt via email:  
borgmester@htk.dk  
steenole@htk.dk 

Cc: kommune@htk.dk 

  
Kære  
Borgmester Michael Ziegler 
Klimakonsulent Steen Olesen / TMC - Klima 

  
Landsbylauget - Fløng Sogn ønsker at få forlænget høringsperioden vedr. 
fjernvarmeprojektet i Fløng med minimum 8 uger, på vegne af vores medlemmer. 
Af følgende grunde: 
  

-          Projektet kan have stor økonomisk betydning for vores medlemmer, og 
materialet som er udsendt er direkte mangelfuldt. Der er udsendt et stykke 
A4 papir, som på ingen måde beskriver de økonomisk forhold som man 
pålægger vores medlemmer. Ydermere må vi konstatere at 
projektbeskrivelsen, der er meget teknisk og omfattende, ikke giver 
et objektivt grundlag hvorved vores medlemmer kan vurdere om hvorledes 
deres høringssvar skal være. 

  
-          Ydermere ligger der en informationsmøde en uge inden den officielle 
høringsperiode slutter. Dette informationsmøde afholdes i øvrigt af 
fjernvarmeværket som også har udarbejdet projektgrundlaget, og vi betvivler 
på den baggrund at man ved dette møde kommer en økonomisk redegørelse 
nærmere, end hvad allerede er udarbejdet. 

  
-          Den 4 ugers høringsperiode overlapper de to uger som er at anse for 
vinterferie her i landet, og dermed afkorter man helt automatisk folks 
reaktionstid. Vi kan ikke forvente at vores medlemmer holder sig opdateret 
omkring projektet i deres ferie. 

  
-          Vi holder i uge 8 møde med borgmesteren, administration og 
fjernvarmeværket, hvorved vi ønsker at få afdækket tæt ved 80 spørgsmål 
*). Vi må antage at besvarelsen af disse kan afkaste nye spørgsmål. Disse 
mener vi ikke realistisk kan behandles i den 4 ugers høringsperiode, og 
samtidig også informeres ud til vores medlemmer. 
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-          For at vores medlemmer overhovedet kan afgive et fyldestgørende 
høringssvar skal der udarbejdes en række uafhængige beregninger af 
projektets økonomiske konsekvenser. Dette er ikke realistisk i den 4 ugers 
høringsperiode. 

  
Vi håber I vil tage ovenstående til efterretning, og med det samme forlænge 
høringsperioden for projektet.   
  
*) Spørgsmålene vedhæftet i særskilt PDF fil. Vi skal gøre opmærksom på at 
spørgsmålene er/bliver lagt ud til vores medlemmer på Landsbylaugets 
hjemmeside, og vi vil tilføje svar efterhånden som de foreligger.  
  
Med venlig hilsen 

p.v.a. Landsbylauget – Fløng Sogn 

/Tommy Rosenlind, kasserer 
  (www.floenglaug.dk)  
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