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Indstillingsnotat  
 

Overskrift 

 

Udsendelse af varmeprojektforslag i høring, Odinsvej og Mimersvej i Hedensted Syd. 

 

Beslutningstema 

 

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

indsendt ansøgning fra Hedensted Fjernvarme. 

 Byrådet skal tage stilling til i denne sag at delegere kompetencen til at træffe en-

delig beslutning om at godkende ansøgningen efter endt høring til Udvalget for 

Teknik. 

 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

 

Historik 

Sagen har ikke tidligere været drøftet politisk. 

 

Sagsfremstilling 

Dette projekt drejer sig om at omdanne overskudsvarme fra to virksomheder til fjern-

varme. Alternativt vil varmen blive kølet væk til omgivelserne. 

For at Hedensted Fjernvarme kan udnyttet denne overskudsvarme, skal Byrådet godken-

de projektet efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven.  

Fysisk skal der installeres det nødvendige udstyr på de to virksomheder, og der skal ned-

graves rør der forbinder virksomhederne til fjernvarmenettet. Se projektansøgningens bi-

lag A. Projektansøgningen er vedlagt som bilag 3 til denne sag.  

Af produktionstekniske årsager vil det være mest optimalt for den ene virksomhed, R2 

Agro, at udstyret installeres hos dem i juni 2015. Dette vil sikre at Hedensted Fjernvarme 

får glæde af varmen i fyringssæsonen 2015/16. For at dette kan nås er det nødvendig at 

projektet endelig godkendes på Udvalget for Teknik den 5. maj 2015. Derfor skal Byrådet 

delegere kompetencen til at træffe endelig afgørelse til udvalget i denne sag. 

En forsinkelse vil betyde såvel økonomiske som miljømæssige tab (manglende CO2 be-

sparelse).  

 

Gennemføres projektet vil det medfører en reduktion i udsendelsen af CO2 på 843 

tons/år. Svarer til en reduktion på ca 6-7 % af Hedensted Fjernvarmes samlede udled-

ning.  

 

Administrationen anbefaler at ansøgningen imødekommes, da projektet er i overens-

stemmelse med kommunens energipolitiske mål om at varmeværkerne skal omlægge til 

CO2 frit brændsel. Projektet udviser samtidig en positiv samfunds-, selskabs- og forbru-
gerøkonomi. 



2 

 

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 og de to virksomhe-
der. Efter endt høring vil sagen blive forelagt udvalget igen. 

Såfremt byrådet beslutter at delegere beslutningskompetencen til udvalget i denne sag, 

vil det være til endelig afgørelse.   

 

Kommunikation 

Projektforslaget sendes i høring hos Dong Energy, og R2 Agro og Jacobsens Bakery.  

 

 

Lovgrundlag 

 Lov om varmeforsyning nr. 1307 af 24. november 2014  

 Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 

nr. 566 af 2. juni 2014.  

 

Indstilling 

 

Administrationen indstiller, 

 

 At projektforslaget sendes i høring  

 At Byrådet delegerer kompetencen til at træffe endelig beslutning i denne sag til 

Udvalget for Teknik 

 

 


