
VELKOMMEN TIL
Borgermøde i Sjelle 29. november 2022 kl. 19:00

Status på projekt om KOLLEKTIV VARME 
Energifællesskab Termonet i Sjelle

Borgermøde 2 omhandler:
0 Velkomst
1 Status på Bylaugets undersøgelse
2 Samarbejde med Skanderborg Kommune
3 Ansøgning om midler fra Region Midtjylland
4 Kommer der fjernvarme til Sjelle – Afklaring fra 
Skanderborg Kommune?
5 Spørgsmål som modtaget: 
”kan man kobles på nogle år efterfølgende?”
”kan man komme ud af ordningen igen?”
6 Fremadrettet proces – Arbejdsgruppe
7 Eventuelt: Åbent punkt



Forplejning
ØL ELLER SODAVAND KR.: 10:00
KAFFE / TE, GLØGG OG ÆBLESKRIVER 
GRATIS
AFRYDNING OG OPRYDNING: ALLE
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Velkomst
Bylauget fik på borgermødet den 26. 

oktober 2022 til opgave at lave en 
undersøgelse af, om der i Sjelle er 

interesse for oprettelse af et fælles lokalt 
kollektivt varmeselskab med 

Jordvarmeanlæg.

Bylauget blev opfordret til at søge Region 
Midtjyllands pulje: 

”Den bæredygtige landsby”
hvis mål er at understøtte:

at landsbyerne kan afholde 
informationsmøder, hyre en konsulent 

eller få rådgivning og afklaring i forhold til 
at etablere en fælles energiløsning.



Velkomst fortsat
På borgermødet blev konklusionen at 

Bylauget på nyt borgermøde 
nedsætter en arbejdsgruppe med det 
formål at få en grundig belysning af et 

fælles lokalt varmeselskab med 
Jordvarmeanlæg i forhold:

1: om fjernvarme bliver udrullet i 
vores område / by

2: til økonomi, teknik, funktion og 
robusthed.

3: opsøge erfaringer fra allerede 
etablerede energifællesskaber med 

jordvarme
4: opsamle spørgsmål og få disse 

belyst
5: samarbejde om procesplanen med 
styregruppen (Bylaug og Kommune)



Programmet for i aften
29. november 2022 Borgermøde 2 omhandler:

Orientering:
1 Status på Bylaugets undersøgelse
2 Samarbejde med Skanderborg Kommune m.fl
3 Ansøgning om midler fra Region Midtjylland
4 Kommer der fjernvarme til Sjelle – Afklaring fra 
Skanderborg Kommune?
Spørgsmål:
5 Spørgsmål som modtaget: 
”kan man kobles på nogle år efterfølgende?”
”kan man komme ud af ordningen igen?”
6 Spørgsmål fra salen: noteres / besvares?
Fremadrettet proces
7 Procesplan
8 Arbejdsgruppe
9 Eventuelt: Åbent punkt



ORIENTERING:
1: BYLAUGETS 

UNDERSØGELSE I 
SJELLE

















ORIENTERING:
2: Samarbejde 

med 
Skanderborg 

Kommune m.fl
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Samarbejde
& 

Partnerskab
• Skanderborg Kommune

Susanne Skårup, (Plan, teknik og Miljø afd.) 

Helle Friis, (Borgerguide for landsbyer og 
byer & Udvikling, Kultur og Erhverv)

• Lodsejere
Etableret 1 kontakt

• Virksomheder:
AURA



ORIENTERING:
3: Ansøgning om 
midler fra Region 

Midtjylland

I et samarbejde med 
Skanderborg 

Kommune
Svar: Bevilget d.d.



Budget:
samlet budget: 134.000
Region Midt Bevilling:    100.000
Skanderborg Kommune:  21.000 .
+ kontant bevilling:           13.000
Lønnet kommunalt personale:
Skanderborgkommue (Plan, teknik og Miljø 
afd.) og (Borgerguide for landsbyer og byer
Udvikling, Kultur og Erhverv) vil bruge 
timerne på:
Sparring og mødedeltagelse
Borgermøder
Administration og tilladelser
Intern høring af VVM-screening
Andet for at fremme projektet
Udbrede tanker og erfaringer fra Sjelle til 
andre landsbyer
Evaluering



Budget:
Kontante omkostninger: 
Konsulentbistand
7 * Sjelle Bylaug borgermøder 7, forplejning / leje
7 * leje af Forsamlingshus
3 * Møder med lodsejere / udlejere /virksomheder
3 * Leje af Forsamlingshus mv
Annoncering & flyers
Formidling af projektet (transport)
Borgermøde for alle landsbyer i kommunen



ORIENTERING:
4: Kommer der 

fjernvarme til Sjelle 
– Afklaring fra 
Skanderborg 

Kommune



Fjernvarme i
Sjelle ?

Skanderborg Kommune:

NEJ, DER KOMMER IKKE 
FJERNVARME I SJELLE



SPØRGSMÅL:
5: Spørgsmål som

modtaget: 
* ”Kan man kobles på

nogle år efterfølgende?”

* ”kan man komme ud af
ordningen igen?”

6: Spørgsmål fra
salen: noteres / 

besvares?



SPØRGSMÅL

Kan man kobles på nogle år

efterfølgende?”

Den undersøges nærmere…

• ”Kan man komme ud afordningen igen?”JA, - betaling af rest på afskrivning af pumpe.



SPØRGSMÅL

Spørgsmål fra Salen… ??



FREMADRETET 
PROCES:

7 Procesplan
8 Arbejdsgruppe

Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret under CC BY

https://slidehunter.com/powerpoint-templates/3d-timeline-powerpoint-template/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


7 Procesplan /1
Projektmodning
*26. oktober 2022: Borgermøde: ”Sæt varme på 
Fællesskabet i Sjelle” Konsulent fra Sustain: oplæg 
om Termonet (Sjelle Bylaug)
*31. oktober 2022: Forundersøgelse i Sjelle om 
interesse og nuværende varmeanlæg, samt 
interesse i at indgå i en arbejdsgruppe. 
Undersøgelsen vil køre frem til nytår. (Sjelle 
Bylaug)
*7. november 2022: Henvendelse til 
Skanderborg kommune om projektet.(involvering 
og samarbejde)
* Ultimo november 2022: Borgermøde med 
opfølgning og motivering, samt nedsættelse af en 
arbejdsgruppe (Sjelle Bylaug)

Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret under CC BY

https://slidehunter.com/powerpoint-templates/3d-timeline-powerpoint-template/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


7 Procesplan /2
Projektmodning
* Januar 2023: Kontakt til udlejere om projektet, samt 
partnerskab (Bylaug og arbejdsgruppe)
* Januar 2023: Kontakt til ejere / lodsejere som har planer 
om større renoveringer / nye boligområder (bylaug og 
arbejdsgruppe)
* Kontakt til Aura, som har projekt med solcelleranlæg
tæt på / vest for Sjelle vedr. status på Solcelleanlæg
* Ultimo Januar 2023: Drøftelser mv. med Skanderborg 
kommune om mulige arealer og om Solcelleanlæg vest for 
Sjelle
* Februar 2023: Borgermøde med status på projektet om 
oplæg til beslutning om udarbejdelse af Projektforslag 
(Bylaug og arbejdsgruppe)
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HVIS / NÅR. DET BLIVER TIL NOGET:
Projektering
* Februar / marts 2023: Projektering: 
udarbejdelse af projektsforslag (3 mdr)
*Maj 2023: Konkretisering: 
Detailprojetering og 
Myndighedsbehandling (7 mdr) og udbud 
(2 mdr)
*marts 2024: Byggefase (5 mdr).
* August 2024: Drift.
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8 Arbejdsgruppe

Nedsættelse af
arbejdsgruppe

MELD DIG PÅ 
BANEN
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EVENTUELT -
åbent punkt

Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret under CC BY

https://slidehunter.com/powerpoint-templates/3d-timeline-powerpoint-template/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

