
Afklaring på opvarmning inden årets udgang 
De høje energipriser og de politiske krav om udfasning af naturgas har øget interessen for fjernvarme og 

for alternative opvarmningsformer enormt. Det gælder både hos forbrugerne, men heldigvis også hos de 

lokale leverandører af kollektiv varme. En afklaring af muligheden for fjernvarme eller andre alternativer 

kommer inden årets udgang. 

For nylig mødtes repræsentanter for Skanderborg-Hørning Fjernvarme, Ry Varmeværk, Galten Varmeværk, 

Kredsløb, Skanderborg Forsyning, Evida og Dinel med Skanderborg Kommune for at drøfte mulighederne 

for varmeforsyning af de områder, som er uden fjernvarme i dag.  

Afdækning af fjernvarme godt i gang 
Som bekendt er den lokale opbakning og tilslutning til kollektiv varme afgørende for udbredelsen af 

fjernvarme. Jo flere forbrugere, des bedre økonomi. Derfor opfordres forbrugere i landsbyer uden 

fjernvarme fortsat til at vente med at købe deres egen varmepumpe til de ved, om der er mulighed for 

kollektiv varme i deres område.  

Som de første områder tilbyder Kredsløb lige nu fjernvarme til Skovby, Storring og Stjær. En forudsætning 

er, at mindst 70% af forbrugerne i et område underskriver en aftale inden den 1. november i år. Fjernvarme 

til Storring og Stjær forudsætter, at Skovby-borgerne siger ja tak, da det område udgør første del af 

fjernvarmenettet.  

Der er rigtig god opbakning til projektet, men der mangler fortsat underskrifter, før projektet kan sættes i 

gang. 

Endnu et alternativ på vej 
Det miljømæssige bæredygtige alternativ til almindelig fjernvarme har de seneste år primært været 

individuelle varmepumper både luft-vand varmepumper og jordvarme. Men nu undersøger flere områder i 

Danmark mulighederne for såkaldt ”termonet”, som er en slags kollektiv jordvarme.  

 

Fordelen ved denne model er, at jordvarme er mere effektiv end luft-vand-varmepumper, det støjer ikke 

ift. naboer, og jordvarmerør er billigere end fjernvarmerør, da de ikke er isolerede. Derfor går man nu også i 

gang med at afdække om termonet eller andre tilsvarende ”mikro-kollektive” løsninger kan være gode i 

mindre bysamfund med langt til nærmeste fjernvarmeværk.  

Hvad sker der nu? 
Værker og konsulenter afdækker og regner på de forskellige alternativer for de mange byer og landsbyer i 

kommunen, som ikke har fjernvarme i dag.  

I november mødes parterne igen med henblik på, at forbrugerne inden årets udgang kan få en melding om, 

hvorvidt en form for kollektiv varme er en mulighed i deres område, og hvad de i givet fald skal gøre for at 

få det.  

  


