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Funder den 26. juli 2011
Høringssvar: Fjernvarme i Funder, Funder Kirkeby og Lysbro.
Funder- Lysbro Lokalråd har følgende kommentar til fjernvarme i Funder og Lysbro.
Vi betragter fjernvarme som fremtidens varmekilde i store boligområder. Ligeledes er
tilslutningspligt acceptabelt når der tales om nye boligudstykninger. Her er nye boligejere bekendt
med hvilken varmekilde man kan vælge.
Men vi finder det uheldigt at Silkeborg Kommune vil pålægge boligejere med eget eksisterende
varmeanlæg tilslutningspligt til fjernvarme. Tilslutning til fjernvarme må være et valg, som den
enkelte boligejer kan vælge, hvis det er attraktivt.
Silkeborg Forsyning A/S har søgt Silkeborg Kommune om tilslutningspligt for alle boligejere. Det
er formodentlig et valg Kommunen/Silkeborg Forsyning har gjort for at få økonomi i projektet. Det
kan ikke være rigtigt at eksisterende boligejere der har haft udgifter til varmeanlæg, skal være med
til at finansiere nye boligområders varmeforsyning?
I Kjellerup pålægges nyt eksisterende boligområde ikke tilslutningspligt. (eks. Sagsnr. 09/9769)
Der må gælde de samme regler for alle i Silkeborg Kommune.
Kommunens fremsendte materiale til borgerne er svært tilgængelig og manglede eksempler på
økonomi ved skift til fjernvarme. Der burde være regneeksempler med både lavt, normalt og højt
forbrug af olie/naturgas. Disse informationer kan for edb. kyndige findes på Silkeborg Forsynings
hjemmeside via regneark. Udfyldte eksempler burde have været medsendt.
Hvis pensionister generelt kan søge om dispensation, ville det så ikke være enklere at give alle
pensionister dispensation, uden at de først skal til at skrive en ansøgning. Det er ikke alle
pensionister, der er eksperter i internet og brevskrivning.
En tilslutningspligt/dispensation medfører at huset ved salg skal have fjernvarme. Det vil sige at
husets salgspris er blevet 50 – 60.000 mindre værd, selvom der er et velfungerende varmeanlæg.
Lokalrådet anbefaler at Kommunen ændrer tilslutningspligten for eksisterende boliger, til et tilbud
om tilslutning til fjernvarme. Hvis tilbuddene er attraktive, så tror vi at mange i en 9 årig periode vil
tilslutte sig fjernvarmen.
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