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Afslag på fjernvarme i Vesterled  
 
Beslutningstema 
Brøndby Fjernvarme har anmodet Brøndby Kommune om at godkende projektforslag til fjernevarme i 
Vesterled. En forudsætning for projektet er, at kommunalbestyrelsen vedtager en pligt til at tilslutte sig 
fjernvarmen efter senest 9 år.  
 
Spørgsmålet om fjernvarme i Vesterled med tilhørende tilslutningspligt har været til afstemning hos de 
berørte grundejere fra 18. februar 2016 til 18. marts 2016. 
 
Et flertal af beboerne har anbefalet, at kommunalbestyrelsen afviser Brøndby Fjernvarmes projekt. 
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at der gives afslag på projektforslag til fjernvarme i Vesterled med tilhøren-
de tilslutningspligt. 
 
Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
 
Sagsfremstilling 
Brøndby Fjernvarme har i januar 2015 indsendt revideret projektforslag til fjernvarmeforsyning af Vester-
led med tilhørende tilslutningspligt. I forlængelse af behandlingen af projektforslaget – hvor forslaget har 
været i 14 ugers høring, der har været afholdt borgermøde, og der har været afholdt dialogmøder mel-
lem Brøndby Kommune og grundejerforeningerne i området – besluttede kommunalbestyrelsen 17. fe-
bruar 2016 at sende spørgsmålet til afstemning hos de godt 900 grundejere i Vesterled. Afstemningen 
var elektronisk og løb fra 18. februar til 18. marts 2016. Stemmeprocenten var på ca. 61 
 
Det var muligt at vælge følgende svar: 
 

 Accepter – Jeg ønsker, at kommunalbestyrelsen skal acceptere Brøndby Fjernvarmes projekt om 
at indlægge fjernvarme i boligerne i Vesterled med tilhørende tilslutningspligt 

 Afvis - Jeg ønsker, at kommunalbestyrelsen skal afvise Brøndby Fjernvarmes projekt om at ind-
lægge fjernvarme i boligerne i Vesterled med tilhørende tilslutningspligt 

 Ikke relevant for mig/ved ikke 
 
Der blev afgivet 567 stemmer, der fordelte sig således: 
 

 Accepter: 146 
 Afvis: 403 
 Ikke relevant/ved ikke: 16 
 2 stemmer var ugyldige. 

 
 
Teknisk Forvaltning indstiller, 



    Side 2 
 
 
at Kommunalbestyrelsen ikke godkender Brøndby Fjernvarmes Projektforslag til fjernvarmeforsyning af 

Vesterled med tilhørende tilslutningspligt. 
 
 
 
 

Søren Johnsen 


