Grøn varme – der holder
ind i fremtiden

Baggrund og scenarier
Baggrund
Fjernvarme har været på vej siden 2019.
Hedensted Fjernvarme fik godkendt et projektforslag og tilbød i 2020 fjernvarme
til en fast pris på 25.000 kr. pr. bolig, hvis 60% sagde bindende ja. Der var kun 30%
som ville med, derfor gjorde Hedensted Fjernvarme mere ved det dengang.
Siden har Daugaard Fællesvarme fået godkendt et nyt selvstændigt projektforslag
af Hedensted Kommune, som ikke involverer Hedensted Fjernvarme.
En del henvendelser fra borgere i Daugaard vedr. fjernvarme fra Hedensted.

Scenarier
A. Daugaard Fællesvarme etablerer fjernvarme i Daugaard som et selvstændigt
projekt, hvor varmen kommer fra en stor ny varmepumpe som bygges ved
Hedensted Spildevand i Ørum
B.

Hedensted Fjernvarme etablerer og driver fjernvarme i Daugaard, hvor
varmen kommer via en forsyningsledning fra Hedensted Fjernvarmes
ledningsnet.

Program

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Præsentation af Hedensted Fjernvarme
Hvad kan vi tilbyde?
Hvad skal der ske hos dig?
Hvornår kan der komme fjernvarme til Daugaard?
Næste skridt – Hvad nu?
Se en fjernvarmeunit

Hedensted Fjernvarme i tal
Årlig omsætning på ca. 32,5 mio. kr. - vejrafhængigt
Vi sælger ca. 40.000 MWh/år
Vi opvarmer ca. 400.000 m²
• Ca. 210.000 m² er ordret og undervejs
• Ca. 100.000 m² er i forespørgsel
Ca. 2.400 kunder – og 1.100 på vej indenfor få år
Investeringer er ca. 45 mio. kr./år - varierer

Vi er klar til at hjælpe dig
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Hvor kommer varmen fra?

Grøn omstilling i fuld gang
Solvarme
Elkedel på vej

Træpiller

Varmepumpe i
Juelsminde

Overskudsvarme fra byens virksomheder

VP-SYD 8,6 MW

Varmeprisudvikling i HF
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Standardhus: 130 m² - 18 MWh

Varmeprisen er sammensat af
Varmeprisen
Prissammensætningen er lovbestemt, idet nedenstående 3 elementer skal dække de
faktiske omkostninger for hvert område
A. Et målerbidrag – skal dække omkostningerne til månedlig aflæsning, udskiftning
og vedligeholdelse af måler
B. Et fast bidrag pr. m² beboet areal fra BBR – skal dække omkostningerne til alt fast
inventar, værker og ledningsnet
C. Et variabelt bidrag i forhold til husstandens forbrug – skal dække omkostningerne
til selve produktionen af varme

Hvis du fortryder
Udtrædelse af Hedensted Fjernvarme reguleres i vedtægternes §5
Opsigelsesvarsel er 1 måned ved månedens udgang, tidligst efter 5 måneder

Man skal betale:
v Det man skylder – varmeforbrug – og evt. bidrag.
v Frakobling af fjernvarmen afbrydelse af stik ved hovedledningen.
v Hvis fjernvarmen har tilgang af kunder, skal der ikke betales godtgørelse ved
udtræden.
v Er der ikke tilgang koster det 61.442 kr. inkl. moms for et hus på 150 m², j. fr.
Årsrapport 2021.
v Når man udtræder har man ikke krav på at modtage andel af værkets formue.

Kampagne - Daugaard

Hvad kan vi tilbyde?
Forudsætninger for at Hedensted Fjernvarme
kan tilbyde fjernvarme:
vGodkendelse af projektforslag
vDer ikke skal betales gaskompensering
vDer opnås tilskud fra Energistyrelsen

Fjernvarme til Daugaard - 2 etaper

Priser- Hus på 150 m² - 18 MWh/år
Priser inkl. moms - afhængig af antal tilsluttede m²
Tilslutningsprocent
(af gas og olie
opvarmede enheder)
Antal
tilsluttede/antal m²

65%

80%

100%

220/35.057

270/43.147

338/53.934

Årlig udgift til varme

16.192,50

16.192,50

16.192,50

Tilslutningstarif pr. år
betales i 15 år

3.000,00

1.500,00

0

I alt udgift pr. år

19.192,50

17.692,50

16.192,5

Unitabonnement

2.650,00

2.650,00

2.650,50

21.842,50

20.342,50

18.842,50

I alt udgift pr. år med

Hvad skal der ske hos dig?
Hvis du har tilmeldt dig
bindende til fjernvarme, og
dit olie- eller gasfyr går helt i
stykker, inden vi har
fjernvarmeforsyningen klar
hos dig, så sørger vi for, at du
har et fungerende fyr, indtil
vi kommer med fjernvarmen.
Løbende eftersyn skal være
overholdt og fyret skal være
kaput.

Forudsætningen er dog at
projektet bliver til noget.
Dvs. min. 65% af antal-m² har
tilmeldt sig bindende til
fjernvarme inden
d. 15/9 2022.
Tilmelding foregår via
hjemmesiden.

Unit abonnementsordning
Stikledningen - Sådan foregår arbejdet på din grund
HF nedgraver stikledningen og retablerer igen.
Der vælges den korteste mulige vej og med hensyn til planter/træer.
Der graves ind under havehegn og hække, så de fjernes ikke.
Sådan føres fjernvarmen ind i huset
Fjernvarmerørene føres frem til husets sokkel, hvor vi borer rørene ind gennem muren.
På udvendig side placeres et målerskab med måler, stophaner og snavssamler.
HF opsætter og tilkobler unit med rørføring mellem indføring i muren og unit. HF
medtager dit gamle olie- /gasfyr, varmtvandsbeholder og overjordisk udvendig olietank.
Eksempler på diverse reparationer for egen betaling
• Aflukning og nedbrud af skorsten og evt. åben ekspansion
• Evt. spartle og male væg
• Evt. reparation af gulv hvor oliefyr og olietank har stået

Almindelige
betingelser for
ordningen ses på
hjemmesiden
https://www.hedenstedfjernvarme.dk/profil/ved
taegter-ogbestemmelser/

Afkobling af gas
Hvis du har naturgas
For at blive afkoblet naturgas skal du selv anmelde afkobling
ved gasselskabet – Evida
Det koster 7.017 kr. inkl. moms (PE ø20 mm), men du kan
søge Afkoblingspuljen:
https://ens.dk/service/tilskudsstoetteordninger/afkoblingsordningen
Hvis vores entreprenør får lov at grave koster det 4.040 kr.
inkl. moms - bestemmes af gasselskabet.
Vi kan ikke garantere at du kan få tilskud fra afkoblingspuljen.

Hvornår kan der komme
fjernvarme til Daugaard?

Forberedelse til konvertering
To sideløbende processer
•
•
•
•
•

Orienteringsmøder i august 2022
Evt. besøg
Min. 65% af antal-m² har tilmeldt sig bindende
inden d. 15/9 2022
Udbudsmateriale udfærdiges okt./nov. 2022
Tilbud indhentes og kontrakter underskrives

• Nyt projektforslag udarbejdes
• Kommunal sagsbehandling af
projektforslag
• Ansøgning til Energistyrelsen om
tilskud til projektet
• Projektforslag og tilsagn om tilskud i
hus

Udførslen - tidsplan
Etape 1: Opstart marts 2023 slut november 2023
– Vestlige del af Daugaard – Vandværksvej – Fuglekvarteret – dele af Gl. Vejlevej
Forsyningsledning
Gadeledninger og stik
Varme på ledningen – der placeres en ventil ved skolen på Gl. Vejlevej

Etape 2: Opstart januar 2024 – slut september 2024
– Østlige del af Daugaard- Gl. Vejlevej – Nordbygårdvej – Granhøjvej mv.
Gadeledninger og stik
Varme på ledningen
I får besøg af en teknikker i god tid inden opstart
Opsæt af fjernvarmeunits pågår sideløbende

Få mere at vide
Vi vil holde informationsaftener i august
Vi vil oprette et sted til Daugaard på vores
hjemmeside i denne uge. Stedet opdateres jævnligt.

www.hedensted-fjernvarme.dk

Hvad nu?

Ønsker borgerne i
Daugaard at Hedensted
Fjernvarme skal levere
fjernvarme til Daugaard?

