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psi@petersigsgaard.dk

Fra: psi@petersigsgaard.dk

Sendt: 29. april 2022 09:21

Til: 'Bente Romhild'; Annette Hansen; 'Anne Nielsen'; 'Charly Louis Nielsen 

(charly@grafic.dk)'

Cc: Lasse Vibe

Emne: VS: Fjernvarme tilmelding via norfors-varme.dk

 

Ja, vi skal nok være tålmodige! 

Peter Sigsgaard 
Mosevangen 48 
DK-3460 Birkeröd 
Danmark 

 www.petersigsgaard.dk 

 

Fra: Fortætningskampagne <fortaetning@norfors.dk>  

Sendt: 29. april 2022 08:38 

Til: kunstnerbyen@gmail.com 

Emne: SV: Fjernvarme tilmelding via norfors-varme.dk 

 

Kære Peter 

 

Tak for henvendelsen  

 

Som du selv skriver, så ligger I i et gasområde og Norfors har pt ingen fastsatte planer for fjernvarme i området. 

 

Lige nu sker der meget og efter sommeren kan vi svare på, hvornår I får fjernvarme da vores planlæggere så er 

blevet færdige  

 

Jeg har registreret jeres interesse og bemærkninger til den fremtidige planlægning. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Gitte Weikop  

Projektmedarbejder 

 

Savsvinget 2 

2970 Hørsholm 

Direkte 45 16 05 22 

Telefon 45 16 05 00 



2

norfors@norfors 

 

 

 

Fra: noreply@norfors-varme.dk <noreply@norfors-varme.dk>  

Sendt: 22. april 2022 09:50 

Til: Fortætningskampagne <fortaetning@norfors.dk> 

Emne: Fjernvarme tilmelding via norfors-varme.dk 

 

 

Fulde navn 

Peter Sigsgaard 

E-mail 

kunstnerbyen@gmail.com 

Telefon 

45821239 

Vejnavn og nr. 

Mosevangen 48 

By 

Birkerød 

Postnr. 

3460 

Besked 

Jeg er formand for den almene boligforening KUNSTNERBYEN (16 huse) beliggende på Mosevangen 34-54 

& Æblerosestien 2-10, 3460 Birkerød.  

Søger her om, at vores område tilmeldes den igangværende kampagne for tilslutning til fjernvarme, selv om 

området ligger minimalt udenfor et markeret tilslutningsområde (lige på grænsen til Parkvejsskolen). 

Vi blev i 2013 anerkendt som modtager af fjernvarme, men i sidste ende kunne kommunalbestyrelsen ikke 

godkende det fordi naturgasselskabet satte sig imod tilslutningen. Håber at vi nu kan godkendes al den stund 

naturgas skal udfases. 

Høringssvar fra 2013 om vores ønske om tilmelding kan ses her:  

https://www.dropbox.com/s/8fc98mdayy5l6ii/H%C3%B8ringssvar%20om%20fjernvarme.pdf?dl=0 

 

Se også foreningens hjemmeside om det bevaringsværdige byggeri: www.kunstnerbyen.nu  

 

Jeg er til rådighed med yderligere oplysninger og håber at få et positivt svar på denne vores tilmelding. 
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Venlig hilsen 

 

Peter Sigsgaard 

Formand for boligforeningen Kunstnerbyen 

 


