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Et omfattende projekt vil frem til juli sætte sit præg på
Aars, men til bagefter vil gevinsten være til at få øje på.
Projektet drejer sig om udskiftning af en 50 år gammel
fjernvarmeledning på en meget væsentlig strækning. Den
har, på trods af udviklingen, været i stand til at forsyne
mere end halvdelen af byen. Nu er ledningens kapacitet
dog brugt op.
Ud over at forøge kapaciteten i ledningen kan forsyningen
skifte til nye energirigtige fjernvarmerør, som kan reducere varmetabet med omkring 30 procent. Ombygningen
betyder også, at Aars Fjernvarmeforsyning kan reducere
elforbruget til pumper med næsten 40 procent, svarende
til omkring 110.000 kWh.
(Kilde: Nordjyske Stiftstidende)

Lolland Kommunes økonomiudvalg har af økonomiske årsager valgt at droppe den planlagte udbygning af
Nakskovs fjernvarmenet for i år.
Der var ellers planlagt en investering på godt 20 millioner
kroner i en række nye fjernvarmeledninger, som i alt skulle
nå ud til cirka 150 nye fjernvarmeforbrugere. Husejerne
var stillet en besparelse på omkring 25 procent i vente.
Den planlagte udbygning var en del af en 10-års plan for
udbygning af fjernvarme i byen, og det er endnu uvist om
planen blot skubbes et år, eller om den ændres på anden
vis.
(Kilde: Lolland-Falsters Folketidende)

Odense
Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning har fået sig en
danmarksmester. Det skete da Linda Johanne Ørum Kistvad
vandt danmarksmesterskabet for lagerlærlinge ved DMstævnet, der blev afholdt under fagmessen Transport 2007
i Messecenter Herning.
Den 23-årige lærling ved Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning havde på forhånd selvtilliden i orden, efter
at hun ved udtagelsen til DM på EUC Lillebælt havde fået
en flot 1. plads. Sammen med syv andre lærlinge fra EUC
Lillebælt tog de til Herning for at kæmpe om placeringerne. Linda gav dog alle drengene baghjul og efter fem
krævende discipliner kunne hun udråbes som Danmarks
bedste lagerlærling.
(Kilde: Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning)

Skørping
Solvarme er i første omgang droppet som en del af det
kommende varmeværk i Skørping, i stedet skal der udelukkende fyres med træflis. Det har et stort flertal af Skørping
Varmeværks andelshavere besluttet på en ekstraordinær
generalforsamling.
Byggeriet af det nye flisværk vil koste cirka 41 millioner
kroner, og ved siden af var der planer om at bruge yderligere 20 millioner kroner på 12.000 m2 solceller. Men den
del af projektet blev altså stemt ned.
Til gengæld er det fortsat en del af projektet at etablere en transmissionsledning til det naturgasfyrede kraftvarmeværk, Rebild Varmeværk. Når det ikke er rentabelt
for Rebild Varmeværk at producere strøm, vil det kunne
købe billig flisvarme fra Skørping, som samtidig tjener på
varmesalget. På den måde drager begge parter fordel af
samarbejdet.
(Kilde: Nordjyske Stiftstidende)

Skanderborg
I Skanderborg er overvejelser om fremtiden på både kort
og lidt længere bane i fuld gang. I 2012 udløber den nuværende aftale med Århus Kommunale Værker og der lægges
planer for tiden både før og efter aftalens udløb.
En af dem er fortsat tanken om at etablere et nyt flisfyret
værk i forbindelse med Skanderborg Fjernvarmes eksisterende værk. Når det gælder tiden indtil 2012 arbejdes der
på trekantsamarbejdet mellem Skanderborg, affaldsselskabet Renosyd og Århus Kommunale Værker.
Når det gælder den lange bane er udgangspunktet, at
Skanderborg holder forbindelsen til Århus, blandt andet
for at opretholde et stabilt økonomisk grundlag. På den
måde kan Skanderborg nemlig sende varme fra træflis fra
det kommende anlæg i retning mod Århus, mens Århus
fortsat vil kunne sende kraftvarme den anden vej.
(Kilde: Århus Stiftstidende)

40
www.fjernvarmen.dk

Holeby
Lad være med at skifte den gamle olietank ud med en ny
– skift til fjernvarme.
Sådan har budskabet været fra Holeby Fjernvarme på
Lolland til i alt 49 husstande, hvor husejerne er omfattet
af den olietankbekendtgørelse, der fastslår, at olietanke fra
før 1976 skal udskiftes inden 31. august 2008.
Fjernvarmeforsyningen har bakket sin opfordring op
med et tilbud om gratis tilslutning for de 49 husejere.
Varmeværket har nemlig allerede fået en tidligere papirfabrik som kunde og forsyningsledningen til denne bygning
er stor nok til også at klare boligområderne. Dog skal i
hvert fald 20-25 af de 49 gå med før økonomien i tilbuddet
er så fornuftig at projektet gennemføres. Meget tyder på,
at denne interesse er til stede blandt beboerne.
(Kilde: Lolland-Falsters Folketidende).

