Klima- og Miljøudvalget
15-08-2013

-

12. Godkendelse af projekt for renovering af Energi Viborgs kedelcentral på
Industrivej 40 i Viborg
Sagsnr.:
13/31222
Sagsansvarlig: Rasmus Trangbæk Kjærsgaard

SAGSFREMSTILLING
Energi Viborg Kraftvarme A/S har ansøgt om at få godkendt et varmeprojekt efter bekendtgørelse om
godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen).
Projektforslaget fremgår af bilag 1.
Projektforslaget omhandler renovering af kedelcentralen på Industrivej 40, 8800 Viborg. Med projektet
skiftes kedelcentralens 2 eksisterende kedler med 2 nye kedler, og der fortsættes med naturgas som
brændsel.
Høring af berørte parter
Forvaltningen har i henhold til projektbekendtgørelsen foretaget en 4 ugers høring af de berørte parter
fra den 20. juni til den 17. juli 2013. De berørte parter HMN Naturgas I/S, Viborg Fjernvarme og
Overlund Fjernvarme har ingen bemærkninger til projektforslaget.
Høringssvarene fremgår af bilag 2.
Lovgrundlag
Projektets gennemførelse kræver godkendelse af Byrådet. Det påhviler Byrådet at behandle og
godkende projekter, der opfylder gældende betingelser i projektbekendtgørelsen. Forinden Byrådet
kan meddele godkendelse, skal Byrådet jf. projektbekendtgørelsen foretage en energimæssig,
samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Byrådet skal ved vurderingen påse, at
projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, herunder formålsbestemmelsen, samt at
projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.
Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at projektforslaget opfylder betingelserne i projektbekendtgørelsen:
x
x

Projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse.
Projektet medfører en samfundsøkonomisk besparelse på ca. 9,7 mill. kr., hvis de
eksisterende kedler udskiftes med nye og mere effektive kedler.

Økonomiske konsekvenser
Kommunen har mulighed for, men er ikke forpligtet til, at stille en garanti for en privat virksomheds
optagelse af lån til etablering og drift af anlæg med henblik på produktion af varme til kollektiv
varmeforsyning.
Energi Viborg Kraftvarme A/S har endnu ikke ansøgt om en kommunegaranti til at optage lån i
KommuneKredit. Det er normal procedure, at et varmeværk først søger om kommunegaranti, efter at
projektet er godkendt efter varmeforsyningsloven. Projektgodkendelsen forpligtiger ikke Kommunen til
at stille en kommunegaranti. Udstedelse af en kommunegaranti kræver en særskilt politisk behandling,
inden projektet igangsættes.
BILAG
1 Åben Projektforslag
2 Åben Høringssvar

251197/13
252757/13
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INDSTILLING
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
at udvalget godkender projektforslaget for renovering af Energi Viborgs kedelcentral på Industrivej 40 i
Viborg.
BESLUTNING I KLIMA- OG MILJØUDVALGET DEN 15-08-2013
Indstillingen blev godkendt.
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