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2. Godkendelse af projekt efter varmeforsyningsloven for fjernvarmeforsyning
af Heimdalsvej 8 i Bjerringbro
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Sagsansvarlig: Rasmus Trangbæk Kjærsgaard

SAGSFREMSTILLING
Bjerringbro Varmeværk ansøger om at få godkendt et varmeprojekt efter bekendtgørelse om
godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen).
Projektforslaget fremgår af bilag 1.
Bjerringbro Varmeværk ønsker at udvide sit forsyningsområde med virksomheden Implast A/S på
Heimdalsvej 8, 8850 Bjerringbro, herunder at etablere de nødvendige fjernvarmeledninger til
ejendommen.
Implast A/S dækker sit varmeforbrug ved at forbrænde eget træaffald i et kedelanlæg og ved 2 ældre
naturgaskedler, som anvendes til reserveformål. Kedelanlægget er gammelt og udtjent. Implast har
efter drøftelser med Bjerringbro Varmeværk vurderet, at fjernvarmeforsyning vil være den bedste
løsning for virksomheden.
Ejendommen ligger i HMN GasNets forsyningsområde. Godkendelse af projektet indebærer, at
fjernvarmeselskabets forsyningsområde udvides, og at naturgasselskabets forsyningsområde
indskrænkes, hvilket fremgår af bilag 2.
Lovgrundlag
Projektets gennemførelse kræver godkendelse af Byrådet. 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.
Jf. projektbekendtgørelsens § 8 kan Byrådet godkende projekter, der ændrer et områdes
forsyningsform fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme, under forudsætning af at
varmedistributionsvirksomheden yder en økonomisk kompensation til naturgasdistributionsselskabet. I
så fald skal Byrådet træffe afgørelse, om kompensationens grundlag efter nærmere fastsatte regler.
Høring af berørte parter
Forvaltningen har i henhold til projektbekendtgørelsen foretaget en 4 ugers høring af berørte parter,
hvilke er HMN GasNet. Jf. projektforslaget forventes ledningerne at blive anlagt langs vejarealer, så
det ikke påvirker lodsejere i området.
HMN GasNet har oplyst, at selskabet ikke har nogen bemærkninger til projektforslaget. Høringssvaret
er i bilag 3.
Kompensation
HMN GasNet har oplyst, at kompensationsgrundlaget udgør 12.720 m3 gas, hvilket er ejendommens
gennemsnitlige årsforbrug af gas over de seneste tre naturgasafregningsår. Hvis konverteringen fra
naturgas til fjernvarme foretages i 2016 vil kompensationsbetalingen fra Bjerringbro Varmeværk til
HMN GasNet være 3.918 kr.
Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at projektforslaget opfylder betingelserne i projektbekendtgørelsen:
·
Projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse.
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·
·

Projektforslaget indregner den påkrævede økonomiske kompensation fra Bjerringbro Varmeværk
til HMN GasNet.
Det er samfundsøkonomisk fordelagtigt, at ejendommen forsynes med fjernvarme i forhold til
omstilling fra træfyring til gasfyring.

BILAG
1 Åben Projektforslag
2 Åben Nuværende og fremtidige forsyningsområder
3 Åben Høringssvar

264475/16
264478/16
264486/16

INDSTILLING
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
at udvalget godkender projektforslaget for fjernvarmeforsyning af Heimdalsvej 8 i Bjerringbro, hvilket
omfatter ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen og fjernvarmeforsyningen
samt etablering af de nødvendige fjernvarmeledninger til ejendommen.
at udvalget godkender det beskrevne grundlag for økonomisk kompensation fra Bjerringbro
Varmeværk til HMN GasNet.
BESLUTNING I KLIMA- OG MILJØUDVALGET DEN 01-09-2016
Indstillingen blev godkendt.
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