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129.        Projektforslag - Etablering af elkedel hos 
Hedensted Fjernvarme 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal tage stilling til, om varmeprojektforslag vedrørende opsætning af en 
elkedel hos Hedensted Fjernvarme, skal sendes i høring.  

Økonomi 

Ingen bemærkninger. 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser 

Ingen bemærkninger. 

Historik 

Byrådet har den 29. august 2018 bemyndiget udvalget til at træffe beslutning på dette 
område. Efterfølgende har Byrådet besluttet, at administrationen kan sende projektforslag i 
høring, såfremt de ikke strider imod kommunens overordnede målsætning eller er af væsentlig 
principiel karakter.  
 
Udvalget har på sit møde den 3. marts 2020 besluttet, at projektforslag skal forelægges 
udvalget inden de sendes i høring.  

Sagsfremstilling 

Hedensted Fjernvarme har ansøgt kommunen om etablering af en maksimalt 15 MW stor 
elkedel som spids/reservelast samt afmontering af fjernvarmeværkets tre ældste 
naturgasmotorer. Kedlen etableres på Løsningvej 26, der hvor motorerne står i dag. Der 
ansøges således om: 
 

 Etablering af en op til 15 MW Elkedel til spids- og reservelast samt op og nedregulering 
på elmarkedet. 

 Demontering af motor 2, 3 og 4. 
 

Projektforslaget er vedhæftet som bilag 1. 
 
Hedensted Fjernvarme A.m.b.a. er projektejer og anlægsvært for projektet 
 
Godkendelse af projektet kræver forudgående høring hos berørte parter. Det vil i den aktuelle 
sag være Evida (gas) og Energinet.dk. (strøm). 
 
Projektet er i overensstemmelse med kommunens energipolitiske mål om, at varmeværkerne 
skal omstille til en mindre CO2 belastende produktion. Projektet udviser samtidig en positiv 
samfunds-, selskabs- og forbrugerøkonomi. På baggrund af de samfundsøkonomiske 
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konsekvensberegninger i projektforslaget er der fundet et samfundsøkonomisk overskud på 
4,62 mio. kr. over en betragtningsperiode på 20 år. Desuden er det beregnet, at projektet 
giver en CO2 besparelse på 28% i den samme periode, svarende til cirka 600 tons per år. 
 
Byrådet har på sit møde den 29. august 2018 pkt. 131 besluttet, at Udvalget for Teknik kan 
godkende projektforslag efter varmeforsyningsloven.  
 
Udvalget bedes tage stilling til det indsendte projektforslag og beslutte, om det indsendte 
projektforslag skal sendes i høring, og om administrationen efterfølgende må udstede en 
godkendelse, såfremt der ikke er indgået bemærkninger i høringsperioden. Administrationen 
vil orientere udvalget, såfremt administrationen godkender projektforslaget.  
 
Vælger udvalget at godkende dette, kan der meddeles administrativ godkendelse den 8. juli 
2021. Skal sagen for udvalget igen, vil den først komme til politisk behandling på mødet den 
10. august 2021.  

Kommunikation 

Beslutningen meddeles ansøger og berørte parter.  

Lovgrundlag 

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning: LBK nr. 1215 af 14. august 2020.  
Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyningsanlæg: Bek. nr. 818 
af 4. maj 2021 § 3 og 6.  
 

Administrationen indstiller,  

at udvalget beslutter, at sende projektforslaget i høring  
at udvalget beslutter, at administration kan godkende projektforslaget efter endt høring, 
såfremt der ikke er kommet bemærkninger 

Beslutning 

Indstilling godkendt. 
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