
Høring af tilladelse til at etablere fjernvarme i 
Daugård. 

Borgermøde 

Daugård skole
 10-12-2019



Dagsorden 

• Velkomst ved næstformand for Udvalget for 
Teknik, Steen Christensen 

• Præsentation af oplægsholdere 
• Baggrund for mødet 
• Hedensted Fjernvarme fortæller om projektet
• Tidsplan for udførelse
• Tidsfrister for at afgive høringssvar
• Eventuelt 
• Afrunding



Præsentation
Hedensted Kommune 
• Næstformand for Udvalget for Teknik, Steen Christensen 
• Per Nørmark
• Anders Reuss Tlf. 79 75 56 25

Projektleder, &GreenProject 
• Stig Caspersen Tlf. 60 16 81 85

Daugaard Fællesvarme 
• Henrik Narud Tlf. 30 53 91 93

Hedensted Fjernvarme, varmemester
• Torben Alex Nielsen



Praktiske oplysninger 

• Powerpoint - oplæg lægges ud på Hedensted 
Kommunens hjemmeside www.hedensted.dk

• Spørgsmål og svar af almen interesse lægges ud 
på Hedensted kommunens hjemmeside 
www.hedensted.dk

• Projektet er afhængig af endelig politisk 
godkendelse. 

http://www.hedensted.dk/
http://www.hedensted.dk/


Baggrund for dette møde 

• Inden der træffes endelig politisk afgørelse får I en 
mulighed for at komme med bemærkninger. 

• Bemærkningerne skal være fremsendt til 
kommunen inden den 29. december. 2019

• Hvad består projektet af?



Baggrund Daugaard Fællesvarme

Økonomi
• Vi optimerer indkøb og får de bedste produkter på både 

udstyr og varme. Vi kan tilgodese lokale håndværkere.
Miljø
• Vi er sammen med til at lave bedre grøn omstilling – og 

vi stiller krav om, at varmen skal være CO2-neutral eller 
CO2-fri

Drift
• Vi sørger sammen for, at der er varme, vedligeholdelse 

og optimering fra år til år, uden at du skal røre en finger.
Fremtidssikret
• Hurtigere omstilling til nye energiformer – fra sol, vind, 

brint, brændselsceller til andre nye energikilder.



Hvilke modeller er der tale om?

I dag handler det om Daugaard By og 
levering af overskudsvarme



Hvem er omfattet?



Forbrugerøkonomi 

Eksempler på årlig besparelse

Opvarmningsform
- Gas

- Gas + brænde

- Gas

- Gas

- Gas gnst.

- Olie

- Olie

Areal
167 m2

196 m2

96 m2

139 m2

176 m2

148 m2

190 m2

Forbrug
1257 m3

2050 m3 + 5 m3

850 m3

1.570 m3

1.820 m3

1800 l

2100 l 

Årlig besparelse
1.691 kr

3.848 kr

2.905 kr

2.725 kr

2.520 kr

7.207 kr

7.116 kr



Tilbud på tilslutning før 15.1.2020 

Normalpris for tilslutning efter denne dato 

155 m2 og 20 m stikledning = 59.310 kr.

Ved tilsagn seneste 15.1.2020, enhedspris for alle uanset 
størrelse og inkl. 20 m stikledning

18.750 kr. 

Eneste krav er at du begynder at aftage varme senest 31.12 
2020



Vi sørger for:
• Stikledning ind til dit hus, op til 20 m stikledning, inkl. gravearbejde, 

reetablering og oprydning
• Afmontering og bortskaffelse af dit nuværende fyr
• Levering, montering og indregulering af en komplet fjernvarmeunit klar 

til brug
• Service og udskiftning af unit er inkl. i årlig leje.
• Hvis du har gasfyr: Frakobling og afmelding af naturgas
• Hvis du har oliefyr: Tømning og bortskaffelse af olietank plus afmelding

Du sørger for:
• Hvis du har elvarme: Ombygning til vandbåret anlæg, inkl. radiatorer
• Evt. tømrer-, murer- eller malerarbejde efter monteringen

Hvad er med i tilbuddet? 





Afrunding 

• Har du spørgsmål eller bemærkninger til projektets 
godkendelse i Hedensted Kommune, kan du kontakte Anders 
Reuss.

• Husk deadline for at fremsende bemærkninger er den 29. 
december 2019

• Har du spørgsmål af teknisk eller økonomisk art, så kan du 
kontakte projektleder Stig Caspersen 

• For øvrige spørgsmål og kommentarer til Daugaard 
Fællesvarme, kan du kontakte Henrik Narud



Tak for i aften


