
 

Hos Hedensted Fjernvarme udnytter man overskudsvarme fra små og 
mellemstore virksomheder

Hvad der for mange kommuner og varmeværker kan virke som 
en umulig opgave, lykkes for Hedensted Fjernvarme. 

Hos Hedensted Fjernvarme har man siden 2014 haft projekter, hvor 
overskudsvarme fra små og mellemstore virksomheder bliver leveret til 
fjernvarmenettet. 

Hedensted Fjernvarme har indtil 2011 udelukkende produceret varme 
på fossile brændsler, nemlig olie og naturgas. Olie blev udfaset i 2012. 
I 2016 blev der etableret solvarme og i 2017 blev der lavet et træpille 
anlæg. I dag kommer knap 60% af varmen fra overskudsvarme, solvar-
me, træpilleanlæg og eldrevne varmepumper. 

SuperBrugsen i Hedensted var de første til at levere overskudsvarme og 
Jacobsen Bakery har leveret overskudsvarme siden 2015. Hos Jacobsen 
Bakery siger økonomichef Carsten Jacobsen om projektet: ”Vi er med i 
projektet fordi vi gerne vil styrke vores miljø profil og det betyder 
blandt andet at vi helst ikke vil sende en masse god varme op af skor-
stenen. Vi vil desuden gerne støtte op om lokale initiativer – derfor gav 
det mening at indgå samarbejde med Hedensted Fjernvarme. Derud-
over er det selvfølgelig en forudsætning for os at økonomien er fornuf-
tig, og det er tilfældet i dette projekt.” 

Når denne slags projekter lykkes for Hedensted Fjernvarme, skyldes 
det en målrettet indsats og strategi, fra Hedensted Fjernvarme og råd-
giver Ivar Lykke Kristensen AS.  

Driftsleder Torben Alex Nielsen siger: ”Vi skal ikke snakke teknik, men 
økonomi. Hos fjernvarmen er vi driftsfolk, og derfor er det nærliggende 
for os at tale med virksomhedens driftsmand også. Men banker man på 
den dør, bliver man mødt med krav om sikker drift og ingen eller få 
penge. Det kan vi ikke garantere fra dag et. Derfor fandt vi ud af at vi 
skal ind af fordøren hos virksomheden og snakke med forretningsfolke-
ne. Virksomhederne skal primært gøre det for at styrke deres grønne 
profil”. 

Udfordringerne ved at lave overskudsvarmeprojekter er, efter Torben 
Alex Nielsens opfattelse, primært den at det kræver tålmodighed at få 
teknikken til at køre som ønsket. I alle projekterne, har det været start 
vanskeligheder, som kræver at parterne har ”is i maven”. I 2018 for-
venter han at alle er i fuld drift. Der er desuden konstant usikkerhed 
omkring afgifter, men med den nye afgiftspakke, forudser Torben at det 
bliver endnu nemmere at lave gode overskudsvarme projekter.

Hedensted Fjernvarme har yderligere et par projekter på tegnebrættet, 
som enten planlægges eller realiseres i løbet af 2018.

Projektet er i tråd med Hedensted Kommunes strategi for udvikling af 
fjernvarme, der blandt andet peger på at varmeproduktion skal baseres 
på sol, affald/ spild, overskudsvarme, el og biomasse. 
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Med venlig hilsen

Merete Valbak

Klimakoordinator

For mere information: 
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