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Notatark 
 

Sagsnr. 13.30.00-P20-1-13 

Sagsbehandler 

Niels Rauff 

 

  1.4.2014 

 

Invitation til møde om Flex Cities den 14. maj 2014 

 

Til: 

Region Midtjylland  

Hedensted Kommune  

Horsens Kommune 

Horsens Varmeværk 

Dagnæs-Bækkelund Varmeværk 

Hedensted Fjernvarme 

Løsning Fjernvarme 

Brædstrup Fjernvarme 

Hovedgård Fjernvarmeværk 

Østbirk Varmeværk 

Tørring Kraftvarmeværk 

Uldum Varmeværk 

Rask Mølle Varmeværk 

Air Liquide 

Daka 

PlanEnergi 

Rambøll 

Insero Energy 

Dansk Fjernvarme/Grøn Energi 

Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø 

 

Kære alle 
 
En del af jer vil kunne huske, at vi tidligere har afholdt 2 såkaldte ”Pejsegårdsmøder”, hvor vi 

har haft forskellige temaer til drøftelse og hvor der er orienteret om aktuelle tiltag. 

 

Nu inviterer vi til et nyt ”Pejsegårdsmøde” og denne gang er temaet projekt ”Flex Ci-

ties” (en del af Region Midtjyllands FjernvarmeVækst-program). Invitationen er mål-

rettet politikere og administration fra kommunerne, bestyrelser og ledelser fra var-

meværkerne samt projektdeltagerne.  

 

Mødet afholdes onsdag, den 14. maj 2014 kl. 18,00 – 22,00 
på Hotel Pejsegården i Brædstrup. 
 
 

Siden oktober måned 2013 har vi arbejdet på dette projekt, hvor det overordnede formål er 

som følger: 

 

Overordnet vision og motivation  

Fjernvarmeværkerne i Horsens, Dagnæs-Bækkelund, Hedensted, Løsning og Brædstrup har 

undersøgt mulighederne for at forbinde fjernvarmeværkerne i Horsens og Hedensted Kommu-

ne med transmissionsledninger. Derved vil det blive muligt  

•  at udnytte overskudsvarme fra industrier  

•  at tilføje store solvarmeanlæg uden at disse skal placeres i byområder  

•  at tilføje varmelagre  

•  at fjernvarmeforsyne en række mindre bysamfund, som i dag er individuelt forsynede  
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•  at drage nytte af varmekilder, som kræver et stort varmegrundlag (f.eks.  

    biomassefyret kraftvarme og geotermi)  

•  at forsyne biogasanlæg med procesvarme og/eller aftage biogasproduceret 

   varme  

•  at fjernvarmeforsyne en række områder, som i dag er forsynet med  

    individuel naturgas, hvorved fjernvarmegrundlaget ser ud til at kunne  

    fordobles 

 

Projektdeltagerne er: 
•       Horsens Varmeværk (projektansvarlig på vegne af ”Østjysk Fjernvarme”-samarbejdet)  

•       Dagnæs-Bækkelund Varmeværk  

•       Brædstrup Fjernvarme  

•       Hedensted Fjernvarme  

•       Løsning Fjernvarme  

•       Horsens kommune  

•       Hedensted kommune  

•       INSERO Energy A/S  

•       Rambøll A/S  

•       PlanEnergi  

•       DAKA A/S  

•       Air Liquide A/S  

 

 

Dagsorden for mødet: 

1. Velkomst og præsentation af mødedeltagerne v. Per Kristensen 

2. Arbejdspakke 1, 2 og 3 v. PlanEnergi  

3. Arbejdspakke 4.1 v. Grøn Energi/Dansk Fjernvarme og Per Kristensen 

4. Juridiske overvejelser i forbindelse med den strukturelle udvikling i fjernvarmesektoren. 

Indlæg ved Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø 

5. Arbejdspakke 4.2 v. Rambøll og Insero Energy 
6. Orientering om den til projektet tilknyttede ”Erhvervsklub” v. Per Kristensen 

7. Orientering om Region Midtjyllands ”strategiske energiplan-projekt” og Energistyrelsens 

scenarieanalyse vedrørende omstilling til vedvarende energi  v. Louise Langbak Hansen, 

Region Midtjylland 

8. Eventuelle aktuelle tiltag til intensiveret samarbejde i lokalområdet – det videre forløb 

9. Eventuelt 

 

Ovennævnte arbejdspakker er beskrevet i projektet, der er vedhæftet denne mail! 

 

Mødet starter kl. 18,00 med spisning og det samlede arrangement inkl. spisning med en gen-

stand, kaffe og møde afregnes individuelt med kr. 280,- pr. person. 

 

Tilmelding til arrangementet med deltagerantal og –navne 
ved besvarelse af denne mail senest onsdag, den 7. maj. 
 
På gensyn den 14. maj! 

 

 

 

        Med venlig hilsen/best regards 

              Per Kristensen 
     kristensen consult aps 
Projektleder på vegne af Horsens Varmeværk/Østjysk Fjernvarme 
       p.kristensen@outlook.com 

              +45 20.70.12.11 

mailto:p.kristensen@outlook.com

