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Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Havelund i Viborg
Viborg Kommune har den 15. maj 2012 modtaget et projektforslag fra Viborg
Fjernvarme for fjernvarevarmeforsyning af et boligområde ved Havelund i Viborg.
Projektforslaget indebærer en ændring af områdeafgrænsningen mellem forsyningsområder, idet Viborg Fjernvarmes forsyningsområde udvides og HMN Naturgas I/S forsyningsområde indskrænkes.
Afgørelse
Det vedlagte projekt er hermed godkendt. Afgørelsen er truffet efter varmeforsyningslovens § 4.
Begrundelse
Projektet opfylder betingelserne i bekendtgørelse om godkendelse af projekter for
kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen):
 Projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse.
 Projektet er samfundsøkonomisk fordelagtigt, idet de samfundsøkonomiske omkostninger ved fjernvarme er 27 % mindre end ved individuel naturgas.
 Projektet, der ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen
og fjernvarmeforsyningen, kan godkendes i forhold til projektbekendtgørelsens § 7 stk. 2, da det vurderes, at samfundsøkonomiske hensyn taler
imod at opretholde områdeafgrænsningen, og da det vurderes, at områdeafgrænsningen kan ændres, uden at de berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold forrykkes væsentlig.
Klagevejledning
I henhold til projektbekendtgørelsens § 29 kan Byrådets afgørelse om godkendelse af et projekt for et kollektivt varmeforsyningsanlæg påklages til Energiklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den klageberettigede.
Klage indgives til Viborg Kommune, Teknik & Miljø, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg,
teknik-miljoe@viborg. Viborg Kommune sender derefter snarest klagen til Energiklagenævnet, ledsaget af en udtalelse og det materiale, som har ligget til grund for
Byrådets afgørelse. Byrådet skal straks give projektansøger underretning, såfremt
godkendelsen er påklaget. I henhold til projektbekendtgørelsens § 30 kan en afgørelse truffet af Energiklagenævnet i henhold til § 29 ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
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Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til ovennævnte, er du velkommen til at
kontakte Rasmus Trangbæk Kjærsgaard på tlf. nr. 8787 8637.

Med venlig hilsen

Karl Johan Legaard Jensen
Planchef

Rasmus Trangbæk Kjærsgaard
Sagsbehandler

Kopi til HMN Naturgas I/S, Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Vedlagt:
- Projektforslag med supplerende beregninger og kort over områdeafgrænsning
- Høringssvar fra HMN Naturgas I/S

