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6.        Betinget godkendelse af varmeprojekt samt 
udsendelse af projektforslag i høring 

Beslutningstema 

Udvalget for Vækst og Klima skal tage stilling til følgende:  
om administrationen må udstede en betinget godkendelse, sådan at Tørring Kraftvarmeværk 
kan søge midler fra Fjernvarmepuljen straks efter udvalgsmødet 
om varmeprojektforslaget vedrørende fjernvarmeforsyning af Torvegade og den østlige del af 
Sønderbrogade i Tørring samt Ølholm må sendes i høring 
om administrationen efter endt høring må udstede en endelig godkendelse, såfremt der ikke er 
indgået bemærkninger i høringsperioden 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Historik 

Byrådet har den 29. august 2018 bemyndiget Udvalget for Teknik 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.  
 
Lignende sager har tidligere været behandlet efter samme skabelon i Udvalget for Teknik. 

Sagsfremstilling 

Tørring Kraftvarmeværk ønsker at udvide deres fjernvarmeforsyning til at omfatte Torvegade 
og den østlige del af Sønderbrogade i Tørring, samt Ølholm. Se bilag 1. Områderne er i dag 
udlagt til naturgasforsyning. Projektet medfører ikke tilslutningspligt for den enkelte 
varmeforbruger.  
 
Projektet kræver, at den eksisterende varmekapacitet hos Tørring Kraftvarmeværk udvides, og 
Tørring Kraftvarmeværk ønsker derfor at etablere en varmepumpe med en varmeeffekt på 1,6 
MW. Hedensted Kommune godkendte i 2019 en varmepumpe på værket med en varmeeffekt 
på 2,6 MW, hvoraf en varmepumpe på 1 MW allerede er etableret. De resterende 1,6 MW 
etableres således i forbindelse med dette projekt, hvilket ikke kræver yderligere godkendelse. 
 
Projektet søger betinget godkendelse med henblik på ansøgning om støtte fra 
Fjernvarmepuljen. 
 
Projektet omfatter konvertering af 523 bygninger/varmeforbrugere, hvoraf en stor del er 
storforbrugere inden for industrien. Af projektforslaget (bilag 2) fremgår det, at projektet 
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udviser en positiv samfunds-, selskabs- og forbrugerøkonomi, og medfører en reduktion i CO2 
ækvivalenter på 5.120,5 tons i løbet af en periode på 20 år. 
 
Endelig godkendelse af projektet kræver forudgående høring hos berørte parter. Det vil i den 
aktuelle sag være gasselskabet Evida og elselskabet Konstant. 
 
Udvalget bedes tage stilling til det indsendte projektforslag og beslutte, om administrationen 
må udstede en betinget godkendelse til varmeværket, sådan at varmeværket hurtigt kan søge 
midler fra Fjernvarmepuljen. Udvalget bedes også tage stilling til, om administrationen 
samtidigt hermed må udsende projektforslaget i høring og senere udstede en endelig 
godkendelse, såfremt der ikke er indgået bemærkninger i høringsperioden. 
 
Administrationen vil orientere udvalget, såfremt administrationen godkender projektforslaget.  

Kommunikation 

Beslutningen meddeles Tørring Kraftvarmeværk og deres rådgiver. 

Lovgrundlag 

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

Forvaltningen indstiller, 

at udvalget beslutter, at der kan udstedes en betinget godkendelse 

at udvalget beslutter, at sende projektforslaget i høring 

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

 

Beslutning 

Indstillinger godkendt.  

Bilag 

 Bilag 1 - Forsyningsområde 
 Bilag 2 - Projektforslag 
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