Hillerød Varme A/S
Ægirsvej 4
3400 Hillerød

Godkendelse af varmeprojekt - Gørløsegårdsvej

By og Miljø

I forbindelse med realiseringen af Lokalplan 362 har Hillerød Kommune
anmodet Hillerød Forsyning om at udarbejde et projektforslag for
varmeforsyning af lokalplanområdet.

14. april 2016

Hillerød Kommune har d. 9. november 2016 modtaget ansøgning om
godkendelse af projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning for
området Gørløsegårdsvej, 3330 Gørløse.
Projektet
Der skal i lokalplanområdet opføres 28 lavenergihuse, og der er derfor
blevet regnet på, om området er egnet til fjernvarme.
Beregningerne viser, at det med det forventede byggeri vil være en fordel
at etablere fjernvarme frem for varmepumper (jordvarme).
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Samfundsøkonomi
Der er beregnet en samfundsøkonomisk gevinst på 1,4 mio. kr. over 20
år, en selskabsøkonomisk gevinst på 1,5 mio. kr. over 20 år samt et
brugerøkonomisk overskud på ca. 88 kroner om året pr. forbruger ved at
etablere fjernvarme frem for individuelle varmepumper (jordvarme).
Til beregningerne i projektforslaget er anvendt ”Forudsætninger for
samfundsøkonomiske analyser på energiområdet”, Energistyrelsen
december 2014.
Høring
Projektforslaget har været i høring hos de berørte parter.
Der er indkommet to høringssvar fra ejere af matrikler i
lokalplanområdet. Den første er ved at bygge hus med fjernvarme og var
i tvivl om det havde konsekvens for ham. Da projektforslaget anbefaler
fjernvarme, har det ikke konsekvens for ham. Og han havde ikke
yderligere kommentarer.
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Den anden er ved at bygge hus med varmepumpe og ønsker ikke
fjernvarme. Da projektforslaget ikke pålægger tilslutningspligt, kan ejer
fortsætte med at bygge hus med varmepumpe.
HMN naturgas har meddelt, at de ikke har nogen kommentarer.
Forholdet til varmeplanlægning:
Dette projektforslag skal vurderes i forhold til allerede eksisterende
tilladelser.
Forvaltningen vurderer, at de tidligere besluttede projektforslag ikke har
forudsætninger, der gør, at dette projektforslag ikke kan godkendes.
Fremtidige scenarier:
Projektet indebærer en udvidelse af Hillerød Forsynings nuværende
forsyningsområde i Gørløse.
Vedvarende energi skal som udgangspunkt afløse fossile brændsler.
Dette projekt udfaser ikke det samlede forbrug af fossile brændsler i
Hillerød Kommune.
Med det igangværende byggeri af et nyt kraftvarmeværk drevet af
biobrændsel og de allerede kørende anlæg, som også er basseret på
vedvarende energi, forventes det, at 75% af varmeforbruget i områder
med fjernvarme kommer fra vedvarende energi, når kraftvarmeværket er
taget i drift.
Der skal derfor på sigt forsat projekteres for yderligere udfasningstiltag af
naturgassen frem til 2050.
Retsgrundlag for afgørelsen
Udvidelse af forsyningsnettet og distributionsområdet i Gørløse, skal
godkendes efter Varmeforsyningslovens[1] §4 samt
Projektbekendtgørelsens[2] §3 og følgende punkter i bilag 1;


3.1 Etablering, udvidelse, indskrænkning eller bortfald af distributionsnet eller
forsyningsområder.

Godkendelse
Projektforslaget er godkendt af Hillerød Kommunes Miljø og Teknikudvalg
d. 6. april 2016.
Dermed meddeller Hillerød Kommune hermed godkendelse af
projektforslaget for fjernvarmeforsyning af Gørløsegårdsvej i henhold til
Varmeforsyningslovens §4 samt Projektbekendtgørelsen bilag 1 punkt
3.1.
Det kan være nødvendigt at indhente yderligere tilladelser i forbindelse
med etableringen bl.a. i henhold til vejloven, jordforureningsloven m.v.
Godkendelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside torsdag d. 14.
[1]
[2]

Bekendtgørelse af lov om Varmeforsyning, nr. 1307 af 24/11 2014

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg,
bekendtgørelse nr. 1124 af 23/9 2015.
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april 2016.
Aktindsigt
Alle har ret til aktindsigt efter Forvaltningslovens3 §9 samt
Offentlighedslovens4 §7. Aktindsigt opnås ved at rette henvendelse til
Hillerød Kommune, Miljø Byg og Beredskab.
Klagevejledning
Afgørelsen kan inden 4 uger skriftligt påklages til Energiklagenævnet. De
klageberettigede er ansøger, berørte forsyningsselskaber og kommuner
samt de grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut, jf.
Projektbekendtgørelsens5 §28.
En eventuel klage skal være indgivet til Energiklagenævnet, www.ekn.dk
inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, dvs. torsdag d. 12. maj
2016, jf. Projektbekendtgørelsen §31.
I henhold til Projektbekendtgørelsens § 32 kan en afgørelse truffet af
Energiklagenævnet i henhold til § 31 ikke indbringes for anden
administrativ myndighed.
Søgsmål
Afgørelser kan ikke indbringes for domstolene før en eventuelt afgørelse
fra Energiklagenævnet foreligger.
Ønskes Energiklagenævnets afgørelse prøvet ved domstolene, skal sagen
være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Med venlig hilsen

Emilie Just Nielsen
Miljømedarbejder

3

Bekendtgørelse af forvaltningsloven (Forvaltningsloven), nr. 433 af 22/04 2014
4 Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven), nr. 606 af 12/16 2013
5 Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg,
bekendtgørelse nr. 1124 af 23/9 2015.
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