Læserbrev i Viborg Stifts Folkeblad den 31.august 2015 skrevet af bestyrelsen for
Løgstrup Varmeværk

Solvarme i Løgstrup
Det er egentlig med stor glæde, at vi i Løgstrup varmeværk kan konstatere, at det nye
solvarmeanlæg interesserer borgerne, her givet til udtryk senest i et læserbrev i Folkebladet.
Læserbrevet er skrevet i en god tone og bærer præg af, at grundejerforeningen på Ladehøjvej
har sat sig ind i projektet, og at de er noget frustreret over den nye nabo.
Bestyrelsen i Løgstrup Varmeværk har forsøgt at finde et egnet sted til anlægget i næsten 2
år. Det har været utrolig svært, da der er en masse lovgivning omkring, hvor det må laves,
såsom gravhøje, kystbeskyttelses linjer og by nær bebyggelse.
Der blev til sidst, sammen med kommunen, udpeget et stykke jord ca. 800 m ude af
Kølsenvej. Der var dog et problem, tank og teknik bygning måtte ikke ligge ude ved
solfangerne, da bygningerne skal opføres bynært! Derfor blev tank og teknik bygningen
placeret bag nr. 25 på Kølsenvej. Sådan blev det, og der blev afholdt et borgermøde på skolen
den 20-11-2014, hvor der var en livlig debat, som medførte nogle rokeringer med tank og
teknik bygningen.
Hvis tank og teknik bygningen skulle placeres sammen med solfangerne, er der kun en
placering, nemlig nord for panelerne p.g.a. skygge, og det ville være lige op ad grænsen til det
værdifulde kystlandskab. Derfor er der ikke mulighed for en dispensation.
Vi måtte konstatere at Ladehøjvej og andre omkring ikke var tilfredse med denne placering, og
de rettede henvendelse til kommunen i høringsperioden. Der blev også rettet henvendelse til
bestyrelsen i Løgstrup Varmeværk angående et møde. I sådan nogle sager, hvor vi har sendt
projektet til kommunen, er der regler og procedurer, som vi skal overholde, dvs. al
henvendelse skal foregå til kommunen, som har sagen. Vi valgte i bestyrelsen at bryde
reglerne og holde et møde med Ladehøjvej den 21-04-2015, da de er medejere af værket og
naturligvis skal høres. Det faldt ikke i god jord hos kommunen, at vi holdt møder om en sag,
der var overdraget til dem. Dette var også grunden til, at vi valgte ikke at deltage i det
efterfølgende møde på Ladehøjvej.
I Løgstrup Varmeværk arbejder vi hårdt med at få varmeprisen ned, da Løgstrup også
varmemæssigt gerne skal være attraktiv at flytte til. Det er en stor udfordring, da afgift
systemet hele tiden er i forandring.
Solvarme er i dag i brug mange steder med meget stor succes, og derfor mener vi også, at de
ca. 730 forbrugere i Løgstrup skal have solvarme og dermed udsigt til billigere varme.
Vores rådgiver har beregnet den årlige besparelse for et standardhus til 1.950 kr./ år. Vi er
bevidste om, at denne besparelse kan vise sig at blive både større og mindre, men vi vil
naturligvis løbende kontrollere at projektet er rentabelt.
Vi kan ikke genkende de i Folkebladet nævnte prisstigninger til 20 mio.
Det er ikke muligt for os at finde en anden og bedre placering. Vi har allerede undersøgt
mange muligheder i samarbejde med Viborg Kommunes forvaltning og vores rådgiver. Vi

anerkender, at der er problemer med placering af tanken, men der er også nogle miljøfordele
og økonomiske fordele for forbrugerne.
Det er nu op til byrådet at vurdere fordele og ulemper ved projektet, og om projektet kan
godkendes.
Løgstrup, den 30. august 2015
Bestyrelsen i
Løgstrup varmeværk

