
  

 

Hedensted Fjernvarme første  

modtager af ny klima- og energipris  

Visionære investeringer i alternative energikilder og en succes-

fuld grøn strategi gør Hedensted Fjernvarme til en værdig første 

modtager af Klima & Energirådets Pris. 

Otte ”grønne” virksomheder og institutioner var indstillet til prisen, men 

det blev Hedensted Fjernvarme, der trak det længste strå, da det lokale 

Klima & Energiråd i forbindelse med Hedensted Kommunes nytårskur 8. 

januar i Aale Minihal for første gang uddelte en særlig miljøpris.  

Hedensted Fjernvarme har takket være en langsigtet, visionær strategi 

og satsning på alternative energikilder på blot fem år i perioden 2012-

2017 halveret sin udledning af CO2 og samtidig sænket prisen på var-

me markant. 

Halvdelen af den varme, der strømmer ud til kunderne i Hedensted 

stammer fra naturgas, mens den anden halvdel kommer fra træpille- og 

solvarmeanlæg og overskudsvarme fra en række lokale virksomheder. I 

juni 2017 investerede man 38 mio. kroner i et 11.000 kvm. stort sol-

varmeanlæg på Vesterbyvej, som siden er blevet udbygget til 12.000 

kvm. Næste år tager Hedensted Fjernvarme en ny varmepumpe i brug, 

som skal udnytte overskudsvarme fra virksomheden Air Liquide, og 

dermed bliver varmen fra Hedensted Fjernvarme klimaneutral, når 

værket i 2021 vinker helt farvel til naturgassen. 

Med sin visionære tilgang til varmeforsyning af kunderne har Hedensted 

Fjernvarme placeret Hedensted Kommune på klimalandkortet og har 

skabt interesse fra både ind- og udland. 

”Hedensted Fjernvarme viser med sine investeringer i alternative ener-

gikilder og sit samarbejde med lokale virksomheder om brug af over-

skudsvarme vejen for andre fjernevarmeværker, når det handler om at 

reducere CO2-udledningen. Vi har lagt vægt på, at der her er ydet en 

helt særlig indsats for bæredygtighed og grøn omstilling. I en tid, hvor 

klimaet står højt på den politiske dagsorden, er der brug for visioner og 

nytænkning, som den fjernevarmeværket står for, og det gør det til en 

fuldt fortjent modtager af Klima & Energirådets Pris,” siger byrådsmed-

lem Ove Kjærskov Nielsen (DF), formand for Klima & Energirådet i He-

densted Kommune. 

”Vi er alle i Hedensted Fjernvarme glade for at modtage årets klima- og 

energipris. Vi har de senere år arbejdet målrettet på at skaffe billig og 

grøn varme til fjernvarmeforbrugerne i Hedensted. Vi er stolte over, at 

det nu er lykkedes, at Hedensted Fjernvarme allerede fra efteråret kan 

levere CO2-fri varme. Det er et vigtigt bidrag i klimaindsatsen, som vi 

håber, at kunne tilbyde endnu flere borgere i Hedensted og omegn at 

blive en del af i fremtiden”, siger formand for Hedensted Fjernvarme 

Morten Juhl Lassen.  
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For mere information: 

Ove Kjærskov Nielsen, form. Klima & Energirådet i Hedensted Kommu-

ne, tlf.: 2072 6666 

Morten Juhl Lassen, form. Hedensted Fjernvarme, tlf.: 4026 4517 

 

 


