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152.        Endelig godkendelse af varmeprojektforslag ved 
Sønderløkke og Dorteasminde i Uldum 

Beslutningstema 

Udvalget for Vækst & Klima skal beslutte, om forvaltningen må udstede en endelig 
godkendelse til levering af fjernvarme til områderne Sønderløkke og Dorteasminde i Uldum 

Økonomi 

Det forventes, at varmeværket vil søge en kommunegaranti.  

Historik 

Byrådet har den 29. august 2018 bemyndiget Udvalget for Teknik til at træffe beslutning på 
dette område. Efterfølgende har Byrådet besluttet, at forvaltningen kan sende projektforslag i 
høring, såfremt de ikke strider imod kommunens overordnede målsætning eller er af væsentlig 
principiel karakter.  
 
Udvalget for Teknik har på sit møde den 3. marts 2020 besluttet, at projektforslag skal 
forelægges udvalget, inden de sendes i høring.  
 
Udvalget for Vækst og Klima godkendte på sit møde d. 8 august 2022, at dette projekt kunne 
få en godkendelse som var betinget af støtte fra Fjernvarmepuljen, og derefter få en endelig 
godkendelse, såfremt der ikke var indkommet kritiske svar i høringsperioden.  
 
Fjernvarmepuljen blev imidlertidigt tømt inden dette projekt nåede at få tilsagn om støtte, og 
derfor ønsker Uldum Varmeværk at få godkendt projektet igen, uden at der denne gang 
indregnes støtte fra Fjernvarmepuljen i projektets forbrugerøkonomi.  

Sagsfremstilling 

Uldum Varmeværk har, med det indsendte projektforslag, ansøgt kommunen om lov til at 
levere fjernvarme til en række huse i områderne Sønderløkke og Dorteasminde i Uldum. Der er 
tale om cirka 40 bygninger, hvoraf 13 tilhører virksomheden Peab Asfalt A/S. Se bilag 1. 
Området er i dag udlagt til at være naturgasforsynet. Udvalget for Vækst & Klima har tidligere 
godkendt, at dette projekt kunne få en godkendelse, som var betinget af støtte fra 
Fjernvarmepuljen. Da Fjernvarmepuljen nu er tom, har det ikke kunnet opnå støtte herfra. 
Derfor ønsker Uldum Varmeværk at projektet godkendes igen med en ændret 
forbrugerøkonomi. Forbugerøkonomien ændrer sig kun marginalt fra 18.596 kr til 18.867 kr i 
forventede årlige omkostninger.  
 
En godkendelse af dette projektforslag, (bilag 2), medfører ikke tilslutningspligt for den enkelte 
varmeforbruger.  
 
Projektet indeholder to hovedelementer:  
• Udvidelse af Uldum Varmeværks forsyningsområde til Sønderløkke og Dortheasminde  
• Etablering af ledningsanlæg i udvidelsesområderne.  
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Projektet har været i høring hos Evida og elselselskabet N1. Evida har indsendt et høringssvar, 
hvor de angiver, at de ikke har bemærkninger.  
 
Projektets godkendelse 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.  
Over en 20 års periode vil der være en samlet reduktion på 273 ton C02 ækvivalenter set i 
forhold til den nuværende naturgasforsyning, og 1 ton reduktion i forhold til et alternativt 
scenarie, hvor der opstilles individuelle varmepumper.  
 
Udvalget bedes tage stilling til det indsendte projektforslag og beslutte, om forvaltningen må 
udstede en endelig godkendelse.  

Kommunikation 

Beslutningen meddelses ansøger.  

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 for Vækst & Klima beslutter, om forvaltningen kan godkende projektet 
endeligt 

Beslutning 

Udvalget for Vækst & Klima besluttede, at forvaltningen kan godkende projektet endeligt. 

Bilag 

 Bilag 1 - Oversigtskort over projektområde 
 Bilag 2 - Projektforslag 
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