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20.        Udsendelse af varmeprojektforslag fra Løsning 
Fjernvarme i høring  

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal beslutte, om de vil godkende, at adminstrationen meddeler 
godkendelse af varmeprojektforslag fra Løsning Varmeværk efter endt 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. 
På samme møde pkt. 39 besluttede udvalget, at administrationen kunne sende 
projektforslaget fra Løsning Fjernvarme om konvertering af stjernevejskvarteret fra gas til 
fjernvarme i høring, når det blev modtaget.  

Sagsfremstilling 

Administrationen udsender projektforslaget; Konvertering af Stjernevejskvarteret fra gas til 
fjernvarme (bilag 3 og 4 eftersendes til udvalget når modtaget) i høring til berørte parter 
jævnfør udvalgets beslutning den 3. marts 2020. I den aktuelle sag er det kommunens 
vejvæsen og gasselskabet Evida. 
 
Projekterne indeholder tre hovedelementer:  
 

 Konvertering af ca. 350 boliger og storforbrugere i projektområdet fra naturgas-, olie- 
og elopvarmning til fjernvarmeforsyning fra Løsning Fjernvarme A.m.b.a. 

 Ændring af områdeafgrænsning mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning i 
projektområdet 

 Etablering af nødvendige forsyningsledninger og distributionsnet i projektområdet 
 
En godkendelse af projektet medfører ikke nogen tilslutningspligt for den enkelte grundejer.  
 
De af projektet omfattede husstande fremgår af bilag 2. Oversigtkort bilag 1.  
 
Gennemføres projektet, vil det medføre en årlig besparelse for forbrugerne og give en 
reduktion i CO2 udslip på ca. 200 tons/år. 
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Godkendelse af projektforslaget kræver forudgående høring hos berørte parter. Dette har 
administrationen igangsat. 
 
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. 
 
Løsning Fjernvarme vil ansøge en statslig pulje om tilskud til deres projekt i størrelsesordenen 
3,4-4,4 mio kr. Tilskuddet vil sandsynligvis blive tildelt efter først til mølle princippet. Det 
vurderes af fagfolk, at den afsatte pulje hurtigt vil blive opbrugt. Det er derfor essentielt, at 
den samlede sagsbehandlingstid reduceres mest muligt.  
På den baggrund bedes udvalget tage stilling til det udsendte projektforslag og beslutte, at 
administrationen 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 3. februar 2021. Skal 
sagen for udvalget igen, vil den først komme til politisk behandling på mødet 2. marts. 
 
Byrådet har besluttet samme fremgangsmåde for tillæg til spildevandsplanen med den forskel, 
at når det er tillæg til spildevandsplanen, er det en generel delegation. 
 

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 administrationen kan godkende projektforslaget efter endt høring, såfremt der ikke er 
kommet bemærkninger 
 

Beslutning 

Godkendt 

Bilag 

 Bilag 1 oversigtskort nyt fjernvarmeområde Løsning 
 Bilag 2 Projektområde Løsning Fjernvarme 
 Bialg 3 Løsning Fjernvarme - Projektforslag konvertering af Stjernevejskvarteret, 

rapport.pdf 
 Bilag 4 Løsning Fjernvarme - Projektforslag konvertering af Stjernevejskvarteret, 

bilag.pdf 

  

Bilag/Punkt_20_Bilag_1_Bilag_1_oversigtskort_nyt_fjernvarmeomraade_Loesning.pdf
Bilag/Punkt_20_Bilag_2_Bilag_2_Projektomraade_Loesning_Fjernvarme.pdf
Bilag/Punkt_20_Bilag_3_Bialg_3_Loesning_Fjernvarme__Projektforslag_konvertering_af_Stjernevejskvarteret_rapportpdf.pdf
Bilag/Punkt_20_Bilag_3_Bialg_3_Loesning_Fjernvarme__Projektforslag_konvertering_af_Stjernevejskvarteret_rapportpdf.pdf
Bilag/Punkt_20_Bilag_4_Bilag_4_Loesning_Fjernvarme__Projektforslag_konvertering_af_Stjernevejskvarteret_bilagpdf.pdf
Bilag/Punkt_20_Bilag_4_Bilag_4_Loesning_Fjernvarme__Projektforslag_konvertering_af_Stjernevejskvarteret_bilagpdf.pdf
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