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Overskrift 

Udsendelse af varmeprojektforslag i høring, matr. nr. 10dy, Tørring by, Tørring ved Søn-

dre Fælledvej. 

 

Beslutningstema 

Byrådet skal tage stilling til at udsende et varmeprojekt i høring på grundlag af indsendt 

ansøgning fra Tørring Kraftvarmeværk. 

 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

 

Historik 

3. februar 2015 har udvalget behandlet lokalplanforslag 1094 for det område hvor an-

lægget påtænkes placeret.  

 

Sagsfremstilling 

Tørring Kraftvarmeværk ønsker at udvide solvarmeanlægget ved Søndre Fælledvej med 

ca. 10.000 m2 solvarmepaneler. De nye paneler ønskes opstillet på matr. nr. 10dy Tørring 

by, Tørring på arealet ved siden af det eksisterende anlæg. Det eksisterende solvarme-

anlæg består af ca. 7.300 m2 solvarmepaneler og dækker ca. 10 % af Tørring Kraftvar-

meværks produktion. Ved udvidelse af solvarmeanlægget med 10.000 m2 solvarmepane-

ler vil ca. 24 % af Tørring Kraftvarmeværks produktion komme fra solvarme. For at få 

det optimale udbytte af solvarmeanlægget er det nødvendigt at opføre en akkumulering-

stank og en maskinbygning i forbindelse med anlægget. En udbygning af denne art skal 

godkendes af byrådet i henhold til varmeforsyningsloven.  

 

En udvidelse af solfangerarealet vil medfører en reduktion i udsendelsen af CO2 på 333 

tons/år. 

Natur og Miljø anbefaler at projektet godkendes, da projektet er i overensstemmelse med 

kommunens energipolitiske mål om at varmeværkerne skal omlægge til CO2 frit brænd-

sel. Projektet udviser samtidig en positiv samfunds-, selskabs- og forbrugerøkonomi. 

På nuværende tidspunkt skal der kun tages stilling til at udsende projektforslaget i høring 

hos berørte parter. I denne sag er de berørte parter DONG Energy. Efter endt høring vil 
sagen blive forelagt udvalget igen på juni mødet samtidig med lokalplanen. 

 

Kommunikation 

Projektforslaget sendes i høring hos Dong Energy. 

 

Lovgrundlag 

 

 Lov om varmeforsyning nr. 1307 af 24. november 2014  

 Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 
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Indstilling 

Administrationen indstiller, 

 

at udvalget anbefaler byrådet at udsende projektforslaget i høring.  


