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Notat om indkomne høringssvar i forbindelse med høring af projektforslag for var-

meforsyning af områder i Hedensted Sydøst. 

 

 

Der er i alt modtaget fire svar i forbindelse med høring af projektforslag.  

 

Dette notat vil i form af et resume af hvert høringssvar blive efterfulgt af administrationens 

bemærkninger. 

 

De enkelte høringssvar er vedlagt som bilag i sin helhed.  

 

1. Allan Hersig (AH), Myntevej 33. Dette høringssvar omhandler 2 emner: tilslutningspligt 

og økonomi for Hedensted Fjernvarmeværk (HVV). AH støtter ideerne i projektforslaget 

om tilslutningspligt i nye områder, da der er mulighed for fritagelse ved lavenergiboli-

ger. Derudover efterspørger AH en præcisering af, at tilslutningspligten ikke gælder i 

bestående områder. Endelig udtrykker AH en bekymring for, at der bliver etableret fjer-

varmerør i vejen, selvom det ikke er rentabelt for HVV. 

 

Administrationens bemærkninger: Der er ingen bemærkninger vedr. tilslutningspligt i 

nye områder. Der er ikke tilslutningspligt for bestående byggeri og ubbebyggende 

grunde i bestående udstykninger. Dette præciseres når den endelige godkendelse frem-

sendes til alle høringsberettigede parter. HVV vil kun etablere fjernvarme, såfremt det 

bliver direkte efterspurgt af en forbruger, og kun såfremt det er teknisk og økonomisk 

forsvarligt for HVV. 

Høringssvaret giver ikke anledning til at ændre på projektet. 

 

2. Hans Jørgen Mogensen (HJM) er selv beboer og i samarbejde med Gunnar Jepsen a/s 

(GJ) udstykker af Krondyrvej og Rævebakken.  HJM og GJ mener, at der ikke er efter-

spørgsel efter fjernvarme. Såfremt der skal etableres fjernvarme vil de være kede af at 

der graves i deres udstykning. 

  

Administrationens bemærkninger: HVV vil kun etablere fjernvarme, såfremt det bliver 

direkte efterspurgt af en forbruger, og kun såfremt det er teknisk og økonomisk for-

svarligt for HVV. 

Høringssvaret giver ikke anledning til at ændre på projektet. 

 

3. Thomas Forman (TF), Formand for grundejerforeningen Tangbroen. Han har spurgt med-

lemmerne af grundejerforeningen og ingen ønsker fjernvarme.  

  

Administrationens bemærkninger: HVV vil kun etablere fjernvarme, såfremt det bliver 

direkte efterspurgt af en forbruger, og kun såfremt det er teknisk og økonomisk for-

svarligt for HVV. 

Høringssvaret giver ikke anledning til at ændre på projektet. 

 

4. DONG Gas Distribution A/S (DGD) har ingen bemærkninger til projektforslaget, da der 

ikke er tale om ændret område afgrænsning mellem naturgas og fjervarmeforsynende 

områder. DGD har dog nogen bemærkninger af teknisk art til vores kortmateriale. 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 
 2  

 

Administrationens bemærkninger:  

Høringssvaret giver ikke anledning til at ændre på projektet. Kortet vil dog blive rettet i 

overensstemmelse med DGDs bemærkninger.  


