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78.        Udsendelse af projektforslag i høring - konvertering 
fra naturgas til fjernvarme for vestlig del af Kildeparken 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal tage stilling til, om varmeprojektforslag vedrørende 
fjernvarmeforsyning af Normal, Kildeparken Vest, skal sendes i høring. 

Økonomi 

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 godkendelse af levering af fjernvarme til et 
erhvervsområde, Kildeparken Vest, i Hedensted. Området er omfattet af lokalplan 1034, og er 
i dag udlagt til at skulle forsynes med gas. Se bilag 1 og 2. 
 
Virksomheden Normal har anmodet om forsyning af fjernvarme. En godkendelse af dette 
projekt medfører ikke tilslutningspligt. 
 
Projektforslaget (bilag 3) indeholder to hovedelementer:  

 Ændring af projektområdets forsyningsstatus til fjernvarme, samt fjernvarmeforsyning 
til kommende bygninger. 

 Etablering af fjernvarmedistributionsnet i projektområdet. 
 
Godkendelse af projektet kræver forudgående høring hos berørte parter. Det vil i den aktuelle 
sag være gasselskabet Evida.  
 
Projektet er i overensstemmelse med kommunens energipolitiske mål om, at varmeværkerne 
skal udbygge deres forsyningsområder, hvor det giver mening. Projektet udviser samtidig en 
positiv samfunds-, selskabs- og forbrugerøkonomi.  
 
Byrådet har på sit møde den 29. august 2018 pkt. 131 besluttet, at Udvalget for Teknik kan 
godkende projektforslag efter varmeforsyningsloven.  
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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 godkendelse den 17. maj. 2021. Skal 
sagen for udvalget igen, vil den først komme til politisk behandling på mødet den 8. juni 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. 1794 af 
2. december 2020 §§ 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 

Bilag 

 Bilag 1 Oversigtskort Kildeparken Vest 
 Bilag 2 Kortbilag Fjernvarmeområde Kildeparken Vest 
 Bilag 3 Projektforslag Kildeparken Vest 
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