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Godkendelse af projekt for solvarmeanlæg i Stoholm
Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. har ansøgt om godkendelse af et varmeprojekt for
etablering af en midlertidig træpillekedel, med en indfyret effekt på under 1 MW og
en varmeproduktion på mindre end 8.000 MWh/år. Træpillekedlen ønskes
etableret på det eksisterende varmeværk på Industrivej 16, 7850 Stoholm, og vil
være i drift i perioden frem til en endelig løsning kan idriftsættes med et
halmkedelanlæg på en placering vest for Stoholm.
Projektforslaget er vedlagt dette brev.
Projektforslaget er behandlet efter bekendtgørelse nr. 1124 af 23. september 2015
om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg
(projektbekendtgørelsen). Projektforslaget har været i 4 ugers høring hos HMN
GasNet P/S, som har sendt vedlagte høringssvar.
Afgørelse
Det vedlagte projekt er hermed godkendt med vilkår om:
1. at den midlertidige træpillekedel skal nedlægges, når det planlagte
permanente halmkedelanlæg er i drift.
2. at der ved overgangen fra drift på den midlertidige træpillekedel til drift på
det permanente halmkedelanlæg maksimalt må leveres 8.000 MWh årligt
til Stoholm Fjernvarmes net.
Afgørelsen er truffet efter varmeforsyningslovens § 4, og vilkåret har hjemmel i §
27, stk. 2 i projektbekendtgørelsen.
Begrundelse
Projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse.
Projektet opfylder betingelserne i projektbekendtgørelsen:
• Biomasseanlægget drives af Stoholm Fjernvarmeværk, som er anført på
bilag 3 i bekendtgørelsen og anlæggets kapacitet overstiger ikke 1 MW og
det leverer ikke årligt over 8000 MWh til nettet jf. bekendtgørelsen §17, stk.
5 og 6.
• Der er ikke krav om at anlægget ud fra en konkret vurdering er det
samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt jf. bekendtgørelsens § 26,
stk. 2.
• Projektforslaget viser en positiv selskabsøkonomi, og at projektet medfører
en reduktion af varmeværkets CO2-udledning målt på CO2-ækvivalenter.
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Vilkår nr. 1 er begrundet i, at det sikrer, at der ikke etableres større kapacitet på
biomasseanlæg på Stoholm Fjernvarmeværks net end hvad lovgivningen giver
mulighed for under hensyn til at Energistyrelsen d. 25. november 2015 har meddelt
dispensation til at varmeværket må etablere en ren biomassebaseret varmekedel
på 2,5 MW (det planlagte permanente halmkedelanlæg).
Vilkår nr. 2 er begrundet i, at det sikrer, at der ikke etableres større
varmeproduktion på biomasseanlæg på Stoholm Fjernvarmeværks net end hvad
lovgivningen giver mulighed for.
Begge vilkår fastsat på opfordring fra HMN GasNet P/S jf. høringssvaret.
Klagevejledning
Der kan efter projektbekendtgørelsen klages over Byrådets afgørelse til
Energiklagenævnet. Klagen skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet
inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Energiklagenævnet orienterer
kommunen om klagen.

Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til ovennævnte, er du velkommen til at
kontakte Rasmus Trangbæk Kjærsgaard på tlf. nr. 8787 8637.
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