
 
 
 
 
Til berørte parter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høring af projektforslag om konvertering af forsyningsområde. 
 
Hedensted Kommune har 3. januar 2021 modtaget vedlagte projektforslag, inkl. bilag, fra 
Hornsyld fjernvarme for konvertering af Hornsyld fra naturgasområde til fjernvarmeområ-
de. 
 
Der ansøges om: 
 
 

 Ændring af projektområdets varmeforsyningsstatus fra individuel naturgas til 
fjernvarmeforsyning fra Hornsyld Fjernvarme, som beskrevet i nærværende pro-
jektforslag  

• Etablering af fjernvarmedistributionsnet i projektområdet 
• Etablering af nyt anlæg til udnyttelse af overskudvarme fra Triple A, inklusiv var-

mepumpe og akkumuleringstank  
• Anvendelse af eksisterende biomasse- og naturgaskedelkapacitet hos virksomhe-

den Hornsyld købmandsgård 
 
Den nærmere afgrænsning af projektområdet fremgår af projektforslaget.  
 
Der er vedhæftet en zip fil med områdeafgrænsningen. 
 
Projektforslaget er udarbejdet i henhold til § 23 i Projektbekendtgørelsen (Bek. 1794 af 2. 
december 2020 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, samt 
senere ændring). 
 
Hedensted Kommune vil i den videre sagsbehandling foretage vurderingen på baggrund af 
det indkomne projektforslag, evt. høringsbemærkninger og beregningerne af reference, 
projekt og scenarierne.  
 
Projektet udviser en positiv samfunds-, selskabs- og forbrugerøkonomi. 
 
Lovgrundlag 
 
Det fremgår af § 4, stk. 1 i Varmeforsyningsloven (Lov om varmeforsyning, LBK nr. 1215 
af 14. august 2020), at kommunalbestyrelsen godkender projekter for etablering af nye 
kollektive varmeforsyningsanlæg eller udførelsen af større ændringer i eksisterende an-
læg. 
 
Med hjemmel i Varmeforsyningslovens § 5 er der udstedt en Projektbekendtgørelse. 
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Det fremgår af § 9, stk. 1 i Projektbekendtgørelsen, at projekter der ændrer områdeaf-
grænsningen fra individuel naturgas til fjervarme, skal forelægges kommunalbestyrelsen 
til godkendelse.  
 
Det fremgår af § 6 i Projektbekendtgørelsen, at kommunalbestyrelsen skal anvende for-
udsætningerne i kapitel 3 i forbindelse med projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. 
Kommunalbestyrelsen skal desuden sørge for, at projektet ud fra en konkret vurdering er 
det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt i overensstemmelse med § 1 i Varme-
forsyningsloven og § 26, stk. 2 i Projektbekendtgørelsen. 
 
Hedensted Kommunes bemærkninger til projektforslag 

Hedensted kommune er indstillet på at godkende projektet under hensyntagen til de ind-

komne høringssvar. 

Udvalget for teknik har den 12. januar 2021 besluttet at sende projektforslaget i høring.  

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. 
 
I henhold til § 26 i Projektbekendtgørelsen skal berørte parter høres i forbindelse med 
behandling af et projektforslag. Høringsfristen er 4 uger. 
 
Eventuelle bemærkninger til projektforslaget skal helst sendes via mail til spilde-
vand@hedensted.dk og være modtaget senest onsdag den 10. februar 2021.  
Med venlig hilsen 
 
 
Anders Reuss 
Ingeniør 


