
Tørring Kraftvarmeværk 
Bygade 5a 
7160 Tørring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af Torvegade i Tørring 
by samt Ølholm 
 
Hedensted Kommune har d. 22. december 2021 modtaget vedlagte projektforslag fra 
Tørring Kraftvarmeværk om forsyning af Torvegade i Tørring samt Ølholm by med fjern-
varme.  
 
Forslaget godkendes hermed. 
 

 
Baggrund for godkendelsen  
 
Der ansøges om: 
 

 Ændring af områdeafgrænsning mellem individuel forsyning og fjernvarme. 
 Etablering af fjernvarmedistributionsnet i projektområdet. 

 
Den nærmere afgrænsning af projektområdet fremgår af projektforslaget.  
 
Projektforslaget er udarbejdet i henhold til § 16 i Projektbekendtgørelsen1. 
 
 
Indkomne høringssvar  
 
Projektet har været i høring hos naturgasselskabet Evida, som ikke har bemærkninger af 
betydning.  
 
 
Vurdering og godkendelse 
 
Hedensted Kommune har påset, at projektforslaget er tilstrækkeligt oplyst jf. Projektbe-
kendtgørelsens § 19, samt at relevante parter har haft mulighed for at fremsende be-
mærkninger til projektforslaget jf. Projektbekendtgørelsens § 18.  
 
Det er kommunens vurdering, at projektforslaget opfylder gældende krav til eftervisning 
af positiv samfundsøkonomi. Dertil kommer, at både bruger- og selskabsøkonomien er 
positiv for projektet. Endelig vurderer Hedensted Kommune, at projektet er med til at 
understøtte Hedensted Kommunes klimamål og reducere afhængigheden af fossile 
brændsler. 

 
1 Bek. 818 af 4. maj 2021 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsan-
læg, samt senere ændring 
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Lovgrundlag 
 
Det fremgår af § 4, stk. 1 i Varmeforsyningsloven2 at kommunalbestyrelsen godkender 
projekter for etablering af nye kollektive varmeforsyningsanlæg eller udførelsen af større 
ændringer i eksisterende anlæg. 
 
Med hjemmel i Varmeforsyningslovens § 5 er der udstedt en Projektbekendtgørelse. 
  
Det fremgår af § 3 stk. 1(bilag 1 pkt. 3.1) i Projektbekendtgørelsen, at projekter der æn-
drer områdeafgrænsningen fra individuel naturgas til fjernvarme, skal forelægges kom-
munalbestyrelsen til godkendelse.  
 
Det fremgår af § 6 i Projektbekendtgørelsen, at kommunalbestyrelsen skal anvende for-
udsætningerne i kapitel 3 i forbindelse med projekter for kollektive varmeforsyningsan-
læg. Kommunalbestyrelsen skal desuden sørge for, at projektet ud fra en konkret vurde-
ring er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt i overensstemmelse med § 1 i 
Varmeforsyningsloven og § 19 i Projektbekendtgørelsen. 
 
Udvalget for Teknik har besluttet, at administrationen kan godkende projektet efter endt 
høring blandt andet på baggrund af de bemærkninger, som Hedensted kommune modta-
ger i forbindelse med høringen. 
 
 
 
Klagevejledning 
 
Denne afgørelse kan i medfør af § 24 i Projektbekendtgørelsen påklages til Energiklage-
nævnet inden for fire uger fra dags dato. Klagen skal være modtaget af Energiklagenæv-
net inden udløbet af klagefristen. Fristen udløber på samme ugedag, som afgørelsen er 
kommet frem til klageren.  
 
 
Klagen skal være skriftlig med angivelse af de synspunkter, som klagen vedrører. Klagen 
kan sendes pr. post til Nævnenes Hus, Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg el-
ler pr. e-mail til: ekn@naevneneshus.dk  
 
Hvis Nævnets afgørelse ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden for seks 
måneder, fra du har modtaget afgørelsen fra Energiklagenævnet. Læs mere om reglerne 
for klageadgang på: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/ 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Ida Weber Jørgensen 
Miljøplanlægger 

 
2 Lov om varmeforsyning, LBK nr. 1215 af 14. august 2020 
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