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Ang. kartläggning av potentialen för en närvärmeanläggning i Hjärup 
Synpunkter från Hjärups Byalag 
 
Kommunfullmäktige har bifallit Centerpartiet i Staffanstorps motion om att potentialen för en 
närvärmeanläggning i Hjärup skall utredas. 
 
Motionen passar väl in det arbete som görs på både nationell och regional nivå när det gäller 
framtagande av miljömål och åtgärder för att uppfylla dessa. 
 
Hjärup är i dag inte anslutet till något fjärrvärmenät, fastigheterna värms i huvudsak med olja, 
el och naturgas. Detta är energikällor som ej är förnybara och som dessutom innebär en 
kontinuerlig ökning av hushållens kostnader för uppvärmning. Byalaget stödjer motionen om 
en förstudie för att kartlägga potentialen för en sådan anläggning. Vi förutsätter att detta också  
innefattar en kartläggning av hur fördelningen på olika uppvärmningskällor ser ut i dagsläget.. 
I förstudien bör också ligga en utredning om placering av anläggningen och vilka kostnader 
det innebär för de enskilda fastigheterna att ansluta sig till närvärmenätet. Dessutom bör det 
utredas om biobränslet kan produceras på något sätt lokalt. 
 
Närvärmeanläggningar är ett intressant alternativ för byar av Hjärups karaktär som i dag inte 
är anslutna till andra typer av nät för uppvärmning. En närvärmeanläggning bedöms också 
som en ganska robust typ av anläggning i förhållande till större centrala system och eventuella 
uppkomna krissituationer. 
 
En biobränslebaserad närvärmeanläggning är också intressant för att profilera Hjärup som 
”den gröna byn” i en vidare bemärkelse än den vi i Hjärups byalag normalt talar om, d.v.s. i 
meningen mycket grönska och rekreationsmöjligheter inom byn. Biobränsle är en förnybar 
och ”grön” energikälla som kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. 
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