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Jørgen Emil Nielsen Gjøg 
 
Padborgvej 5 
2610 Rødovre 

Dato: 08-09-2021 
Sags-ID: 13.03.01-P20-1-21 

  

Høring af projektforslag for konvertering af to områder beliggende syd for Rødovre Parkvej og øst for 
Tårnvej 

Rødovre Kommunalbestyrelse har på sit møde den 31. august 2021 godkendt, at projektforslaget for fjern-
varmeforsyning af to områder beliggende syd for Rødovre Parkvej og øst for Tårnvej sendes i høring. 
 
Du får projektforslaget i høring, fordi beregningerne i projektforslaget forudsætter brug af en fælles stikled-
ning til flere ejendomme, heriblandt din ejendom. 
Projektforslaget lægger op til at der, i dialog med de berørte ejere, forsøges at reducere den samlede stikled-
ningslængde ved at etablere en fælles stikledning med flere afgreninger til flere ejendomme frem for en indivi-
duel stikledning til hver ejendom. 
 
Der vil blive tinglyst en deklaration om ledningernes placering for de distributionsledninger og fælles stikled-
ninger, der ligger på private matrikler. 
Det trace, der er markeret i projektforslaget, er baseret på en foreløbig vurdering, og den vil blive justeret 
ved detailprojekteringen i samarbejde med de berørte ejere og dermed tage højde for øvrige ledningsanlæg 
og ejernes ønske om placering af stikledning.      
 
Kommunalbestyrelsen vil i overensstemmelse med varmeforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 1215 af 14. 
august 2020) og projektbekendtgørelsen (lovbekendtgørelse nr. 818 af 4. maj 2021) behandle vedlagte pro-
jektforslag, udarbejdet af Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Dit høringssvar vil indgå i denne be-
handling. 
 
Beregningerne i projektforslaget viser, at der både er samfundsøkonomisk, selskabsøkonomisk og brugerø-
konomisk gevinst ved at bruge fjernvarme. 
 
Hvis Kommunalbestyrelsen endeligt godkender projektforslaget, ændrer området status til kollektivt forsy-
ningsområde med fjernvarme. 
 
For spørgsmål til projektforslaget henvises til forsyningsleder Søren Abild Laursen på cn22395@rk.dk eller 
tlf. 36 37 72 51. 
 
Høringssvar skal være modtaget senest onsdag den 06. oktober 2021 kl. 12:00. 
 
Høringssvar modtages af Kommunalbestyrelsen inden for høringsperioden via e-boks.dk, borger.dk eller pr. 
brev til: 
 
 

mailto:cn22395@rk.dk
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Rødovre Kommune 
Rødovre Parkvej 150 
2610 Rødovre 
 
Anfør ”Høring – projektforslag for konvertering af varmeforsyning i to områder beliggende syd for Rødovre 
Parkvej og øst for Tårnvej” i emnefeltet på e-mail eller på kuverten. 

 

Med venlig hilsen 

 

Britt Jensen  / Anders Agger 
Borgmester   Kommunaldirektør 

 

Følgende dokument fremsendes vedlagt: 
 
”Projektforslag for konvertering af to områder i Rødovre.” 
Detaljerede bilag kan fremsendes efter ønske. 


