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Godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af Stjernevejskvarteret i 

 
 
Hedensted Kommune har d. 07. januar 2021 modtaget vedlagte projektforslag, inkl. bi-
lag, fra  Fjernvarme om konvertering af Stjernvejskvarteret i  fra naturga-

 til  Der er  et tilsagn om tilskud til projektet  
3.600.000 kr. fra Fjernvarmepuljen. 
 
Forslaget godkendes hermed. 
 

 
 

  Fjernvarme skal jf. Energistyrelsens tilsagnsbrev om tilskud  
183 konverteringer. 

 Konverteringerne skal jf. Energistyrelsens tilsagnsbrev om tilskud ske mellem den 
1.03.2021 og den 1.03.2026. 

 Jf. Energistyrelsens tilsagnsbrev om tilskud skal   
for tilskud til  overholdes. 
 
 

 
Baggrund for godkendelsen  
 
Der  om: 
 

  af  forsyningsstatus til fjernvarme, samt fjernvarmefor-
syning til eventuelle kommende bygninger. 

 Etablering af fjernvarmedistributionsnet i  
 
Den   af   af projektforslaget.  
 

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til  15 i 1. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Bek. 1794 af 2. december 2020 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsy-

 samt senere  
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Indkomne   
 
Projektet har  i  hos naturgasselskabet Evida, som  basis af de foreliggen-
de oplysninger og egne analyser ikke finder, at der er grundlag for at  indsigelser 
imod projektforslaget. 
 
 
Vurdering og godkendelse 
 
Hedensted Kommune har  at projektforslaget er  oplyst jf. Projektbe-

  18, samt at relevante parter har haft mulighed for at fremsende be-
 til projektforslaget jf.   17. Det er noteret, at pro-

jektet har  tilskud efter 2  4. 
 
Det er kommunens vurdering, at projektforslaget opfylder  krav til eftervisning 
af positiv  Dertil kommer, at  bruger- og  er 
positiv for projektet. Endelig vurderer Hedensted Kommune, at projektet er med til at 

 Hedensted Kommunes  og reducere  af fossile 
 

 
 
Lovgrundlag 
 

Det af  4, stk. 1 i Varmeforsyningsloven3 at kommunalbestyrelsen godkender 
projekter for etablering af nye kollektive  eller  af  

 i eksisterende  
 
Med hjemmel i Varmeforsyningslovens  5 er der udstedt en  
  
Det af  3 stk. 1(bilag 1 pkt. 3.1) i  at projekter der -
drer  fra individuel naturgas til fjernvarme, skal  kom-
munalbestyrelsen til godkendelse.  
 
Det af  6 i  at kommunalbestyrelsen skal anvende for-

 i kapitel 3 i forbindelse med projekter for kollektive varmeforsyningsan-
 Kommunalbestyrelsen skal desuden  for, at projektet ud fra en konkret vurde-

ring er det  mest fordelagtige projekt i overensstemmelse med  1 i 
Varmeforsyningsloven og  18 i  
 
Udvalget for Teknik har besluttet, at administrationen kan godkende projektet efter endt 

 blandt andet  baggrund af de  som Hedensted kommune modta-
ger i forbindelse med  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 BEK nr. 2306 af 18. december 2020 om tilskud til projekter  udrulning af 
fjernvarmedistributionsnet 

 
3 Lov om varmeforsyning, LBK nr. 1215 af 14. august 2020 
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Klagevejledning 
 
Denne  kan i  af  23 i   til Energiklage-

 inden for fire uger fra dags dato. Klagen skal  modtaget af -
net inden  af klagefristen. Fristen   samme ugedag, som  er 
kommet frem til klageren.  
 
 
Klagen skal  skriftlig med angivelse af de synspunkter, som klagen  Klagen 
kan sendes pr. post til  Hus,  Toldboden 2, 8800 Viborg el-
ler pr. e-mail til: ekn@naevneneshus.dk  
 
Hvis    indbragt for domstolene, skal dette ske inden for seks 

 fra du har modtaget  fra   mere om reglerne 
for klageadgang  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/ 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Ida Weber  

 
 


