
Orientering om Daugårs Fællesvarme.

Daugård går sammen om en lokal fælles energiforsyning og har den 16. januar 2020 haft 
stiftende generalforsamling og har således stiftet andelsselskabet Daugaard Fællesvarme A.m.b.a. 
 
Daugaard Fællesvarme arbejder på at kunne levere varme på tre forskellige måder:
 
1: Traditionel fjernvarme. Her kan enten købes varme udefra, hvor der blandt andet har været 
dialog med Hedensted Fjernvarme, eller Daugaard Fællesvarme kan etablere egen forsyning. I 
øjeblikket er sidstnævnte det mest sandsynlige scenarie. 
2: Etablering af mindre varmeenheder, hvor få huse går sammen om et anlæg, og lægger 
forsyningsslanger mellem husene.
3: Det helt individuelle, hvor den enkelte boligejer for eksempel får installeret en varmepumpe.
 
Fælles for alle 3 løsninger er, at alle er med i det samme fællesskab, og at man skal kunne ringe 
et sted hen og blive serviceret - uanset om det er løsning 1, 2 eller 3, der er relevant for ens 
bolig. Dette forventes både at bidrage med miljømæssige og økonomiske fordele. For når flere går 
sammen, bliver prisen som regel bedre, og det er muligt at samle mere viden, når man er del af 
et fællesskab, end hvis hver skulle klare sig selv. 
 
En del af kommunens fjernvarmeforum
Med stiftelsen af Daugaard Fællesvarme, har Hedensted Kommune nu fået en 6. varmeoperatør, 
som vil indgå i gruppen af fjernvarmeselskaber med 2 årlige drift / teknikermøder og 1 årligt 
møde mellem bestyrelser og Udvalget for Teknik. 
 
Udspringer fra Klima- & Energirådet
Daugaard Fællesvarme er startet som et projekt under Klima- & Energirådet, som ønsker at 
erfaringer herfra vil kunne bruges i andre områder i kommunen. Et nyt projekt i Hornsyld er 
allerede under opsejling, og Klima- & Energirådet vil sætte sig for bordenden i forhold til at skabe 
en paraply over disse indsatser, for at sikre mest mulig værdi for hele kommunen. 
 
Ekstern finansiering
Daugaard Fællesvarme har allerede hentet finansiering fra flere instanser, nemlig Refer-CDR 
(Region Midt og Hedensted Fjernvarme), NRGIs værdipulje og senest fra CLEAN, som har bevilget 
ca. 2 millioner kr. til, at Daugaard Fællesvarme, sammen med Århus Universitet, kan udvikle 
mindre decentrale fjernvarmeløsninger, som passer til de forskellige små lokalsamfund. I dette 
tilfælde Daugård by, Ørum, Stationsbyen og Daugård Strand. 
 
Læs mere om Daugård Fællesvarme: https://www.daugaardfaellesvarme.dk 

https://www.daugaardfaellesvarme.dk/

