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Indstillingsnotat 
Åben overskrift

Overskrift
Udsendelse i høring af varmeprojektforslag udskiftning af fliskedel og etablering af en 
600 m3 akkumuleringstank hos Uldum Varmeværk, Industrisvinget 9, 7171 Uldum
Beslutningstema

 Byrådet skal tage stilling til om projektforslag: udskiftning af en fliskedel hos 
Uldum Varmeværk og etablering af en akkumuleringstank skal sendes i høring hos 
berørte parter. 

 Udvalget for Teknik skal beslutte om de vil anbefale byrådet at sende sagen i 
høring. 

Økonomi
Ingen bemærkninger

Personale
Ingen bemærkninger. 

Historik
Sagen har ikke tidligere været drøftet politisk

Sagsfremstilling
Uldum Varmeværk har ansøgt efter varmeforsyningsloven om lov til at udskifte en 
udtjent kedel på værket. De ønsker at erstatte den med en kedel med samme effekt. 
Samtidig ønsker de at etablere en akkumuleringstank for at få en mere stabil drift.
Gennemføres projektet vil det betyde et mindre forbrug af gas hos Rask Mølle kraftvarme 
værk, da de to varmeværker er forbundet via en transmission ledning. Dette vil medføre 
et mindre udslip af CO2. 

Skal projektet gennemføres vil det kræve, at der meddeles dispensation fra lokalplanens 
bestemmelser om bygningshøjden til akkumuleringstanken og varmværksbygning. Bygge 
service har holdt møde med ansøger, byggeservices vurdering på dette tidlige stadie i 
forløbet er, at der sandsynligvis vil kunne meddeles de nødvendige dispensationer.

Ansøger skal indsende en ansøgning om miljøgodkendelse. På basis af denne vil 
administrationen så vurderer og træffe afgørelse om anlægget skal have en ny 
miljøgodkendelse eller de vilkår der er i den gældende miljøgodkendelse er 
tilstrækkelige. 

 
Udvalget vil efter endt høring få sagen forelagt igen for at skulle tage stilling til om de vil 
anbefale Byrådet at ansøgningen godkendes.
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Flis som brændsel er CO2 neutralt og projektet er dermed med til at støtte op om 
kommunens energipolitiske mål. 
For at kunne godkende et projekt skal det udvise: En selskabs-, bruger- og 
samfundsøkonomisk fordel.
Disse forudsætninger er opfyldt samtidig med at projektet udviser miljømæssig fordel 
Med bagrund i dette anbefaler administrationen at projektet sendes i høring med henblik 
på senere godkendelse.

Kommunikation
Projektforslaget sendes i høring hos DONG Energy og Rask Mølle Varmeværk. 

Lovgrundlag
Klima-, Energi- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 566 af 02/06/2014 om 
godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, § 3.

Indstilling

Administrationen indstiller

Indstillingens indhold
 at udvalget anbefaler Byrådet at sende projektforslaget i høring.


