Hvordan fremskynder vi mulighederne for fjernvarme til Selling???
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Favrskov Kommune.

Hej Lene og Mette m.fl.

Refererende til vort projekt med at undersøge mulighederne for fjernvarme til Selling, er det blevet meget aktuelt med
den nye verdensorden og konflikten med Rusland.
Her til morgen stod Dan Jørgensen frem på TV og henstiller til besparelser på gasforbruget, da man forventer at stoppe
med gas fra Rusland.
Ovennævnte er politik på højt plan og vi er godt klar over at en omstilling fra gas til anden varmekilde tager lang tid.

Vi har kontaktet Hadsten Fjernvarme og talt med Palle Laugesen om vort projekt i Selling.
Palle har orienteret sin bestyrelse om vores henvendelse, og ellers er der ikke sket noget yderlig i forhold til Selling.
Hadsten Varmeværk arbejder videre med projektet til Hadbjerg, og først når det er på plads skal indsatsen for Selling
besluttes.

Klima Favrskov har udsendt deres program for klimaugerne 13 og 14.
Den 4. april 2022 indkaldes der til stormøde om klimaplan 2050 i Kulturhuset i Hinnerup.
Favrskov Kommune får til efteråret den mest omfattende og ambitiøse klimaplan til dato. Med klimaplan 2050 skal
Favrskov Kommune blive CO2-neutral i 2050 og det kræver en lang række forskellige indsatser.

Ud fra ovennævnte savner vi en klar plan fra Favrskov Kommune om jeres planer og indsatser, der kan fremskynde
varmeprojektet til Selling.

Her tænkes på udfærdigelse af projektforslag, myndighedsbehandling, samfundsøkonomiske beregninger og muligheder
for statstilskud til konvertering fra naturgas m.m.

Vores fælles indsats med at orientere Selling borgerne om mulighederne for fjernvarme til Selling, er lykkedes over
forventning.

Tilbuddet om udførelse af energitjek på egen bolig er også blevet godt modtaget. Omkring 30 parceller har ønsket
energitjek.

Vi håber med denne henvendelse, at kunne få projektet i Selling opstartet med de fornødne indsatser fra jer som
myndighed og med efterfølgende dialog med Hadsten Varmeværk.

På nuværende tidspunkt mangler grundlaget for et orienteringsmøde til Selling borgerne - om muligheden for fjernvarme
til Selling.
Emnet er meget aktuelt og vi modtager mange forespørgsler om, hvornår vi forventer en afklaring.
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