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Gmail - Statusmøde i august 2022 i Selling Forsamlingshus - fjernvarme til Selling.

Til Styregruppen for Fjernvarme til Selling samt Claus Pape m.fl.

Kære alle.

Tak for jeres respektive henvendelser vedr. det videre forløb i Selling.

Som meddelt i bladet HØST i maj måned (se vedlagte), er status fortsat, at Hadsten Varme er i gang med at regne på
muligheden for fjernvarmeforsyning af Selling og forventer, at projektforslaget vil blive fremsendt til kommunen til politisk
behandling i løbet af sommeren 2022. Hvordan de faktiske priser vil komme til at se ud og hvornår projektet evt. kan
realiseres, afhænger dog af hele forsyningssituationen og af de nuværende flaskehalse inden for byggebranchen.

Som I sikkert også har hørt, har regeringen i mellemtiden lagt op til, at kommunen inden nytår skal komme med en
udmelding om, hvilke områder, der kan få fjernvarme samt, i givet fald, hvornår det forventes at kunne ske.

Udspillet skal dog først forhandles på plads med folketinget, ligesom vi også afventer det endelige udfald af de forskellige
tilskuds- og låneordninger, der også er lagt op til. Disse ordninger vil kunne få afgørende indflydelse på mulighederne for
udbredelse af fjernvarme til bl.a. Selling og andre mindre byområder, som ligger lidt ”afsides” ift. eksisterende
fjernvarmeledninger.

Opgaven er dog fint i tråd med, at vi lige nu er i gang med at revidere Favrskov Kommunes strategiske varmeplan, som
netop også vil omfatte en plan for, hvilke områder, der vil kunne få fjernvarme, inkl. en forventet tidsplan for udrulningen.

Dette arbejde forventes dog først afsluttet i løbet af efteråret 2022 og vi vil derfor også få svært ved at komme med
konkrete informationer vedr. Selling på et møde allerede i august måned, men vi stiller meget gerne op til et møde lidt
senere på året, når vi ved mere.

Har I spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående, hører vi naturligvis gerne fra jer igen.

Venlig hilsen
Lene Valentin Sørensen
TD i Energi og Miljø
Natur og Miljø, Team Klima og Energi
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