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Landet rundt

Ans

Durup

Meget tyder på, at Tange Sø fremover kommer til at sikre
varmen i Ans.
Planen er i hvert fald at etablere et anlæg med varmepumpe, som kan tage varmen ud af vandet og bruge
det til fjernvarme. Dermed kommer sø-varme til at afløse
naturgas.
Ans Kraftvarmeværk søger om 4,3 mio. kr. fra EUDP til
projektet og arbejder desuden på at få koblet de sidste 30
huse i selve byen på fjernvarme. Desuden undersøger værket muligheder for at konvertere et område med individuel
naturgas til fjernvarme.
(Kilde: Midtjyllands Avis)

83.000 kroner. Så stort er tabet på forbrugere, der ikke
betaler deres regning til Durup Fjernvarme.
Hverken advokat eller inkassofirma, der møder personligt
op på skyldnernes adresser, har tilsyneladende kunnet få
skyldnere til at betale. Det er primært tidligere kunder, der
giver de store tab. Der er tale om både lejere og husejere,
der har måttet flytte fra deres boliger, hvorefter husene
er kommet på tvangsauktion. Tabene påvirker prisen for
alle forbrugerne ved Durup Fjernvarme med 1,70 kroner
pr. kvadratmeter bolig.
(Kilde: Skive Folkeblad)

Holstebro
Der er millioner at spare på vedvarende energi i Holstebro.
Det viser en ny kommunal energiplan. Som den første
kommune i Danmark har Holstebro Kommune nemlig lavet
en strategisk energiplan. Den viser, at energiselskaber og
producenter af vedvarende energi i Holstebro Kommune
hvert år kan spare 26 millioner kroner og samtidig halvere
CO2-udledningen, hvis de følger planens anbefalinger.
- Vi har længe vidst, at det var godt for miljøet at satse på
vedvarende energi, men nu beviser energiplanen også, at
det er en økonomisk god idé. Så det er bare at komme i
gang, siger John Sohn, der er direktør i Climate Circle, som
står bag planen.
Et par af de områder, der virkelig batter noget i planen,
er, at oliefyr skal erstattes af jord- og solvarme, og at
produktionen på biomasse skal øges. Derudover er der
blandt andet gevinster at hente ved energibesparende foranstaltninger og udbygning af fjernvarme. 45 procent af
energiforbruget i Holstebro Kommune kommer i dag fra
vedvarende energi.
(Kilde: Dagbladet Holstebro-Struer)

Vejen
Det krævede kun en enkelt annonce i FJERNVARMEN, så
havde Vejen Varmeværk fundet en køber til sin gamle, 28
meter høje skorsten.
Skorstenen er nu pillet ned og erstattet med en ny 40
meter høj skorsten, som matcher det behov, varmeværket
har fået, efter at affaldsforbrændingen blev nedlagt og en
væsentlig del af varmeproduktionen dermed forsvandt.
Det er i stedet erstattet med biomasse, som man også
benyttede i forvejen. Det betød dog, at der blev behov for
en ny og større skorsten. Den gamle skorsten er nu kommet til gavn på et gartneri i Langeskov på Fyn.
(Kilde: Jydske Vestkysten)

Sæby
Sæby Varmeværk vil investere 15 mio. kr. i et solvarmeanlæg. De nødvendige tilladelser er ved at være på plads, og
naturgasleverandøren, HMN, har opgivet at standse solvarmeanlægget. Alt tyder nu på, at solen fra 2011 kan skinne
på et nyt 8.000 kvadratmeter stort solvarmeanlæg i Sæby.
Anlægget er allerede udbudt i totalentreprise, og prisen
ventes som nævnt at blive 15 mio. kr.
(Kilde: Nordjyske Stiftstidende)

Hammel
”Ryd op og kør affaldet til genbrugspladsen”.
Sådan har det tidligere lydt fra Hammel Fjernvarme, og
nu gentager værket opfordringen. På grund af snemasserne kniber det nemlig for skraldefolkene at nå rundt,
og derfor får fjernvarmeværket ikke de mængder skrald,
som det plejer.
Normalt får værket cirka 700 ton industri- og husholdningsaffald om ugen. Og det kan hurtig mærkes, hvis
mængden halveres, som tilfældet rent faktisk har været.
Derfor kommer værkets opfordring om at få ryddet op og
få kørt affaldet til genbrugspladsen.
På grund af det manglende affald og de lave temperaturer
supplerer varmeværket nu med olie.
(Kilde: Randers Amtsavis)

Sydfalster
Et tomt hus med rørbrud var årsagen til størstedelen af
det store vandtab, Sydfalster Varmeværk har oplevet gennem en periode. Da huset for tiden står tomt, havde ingen
opdaget vandskaden.
Der skal faktisk ikke være meget hul i en varme- eller
vandinstallation, før det går stærkt. Det afhænger meget
af trykket i rørene. Et hul på bare en millimeter kan føre til,
at der hvert døgn strømmer omkring 1.000 liter vand ud.
(Kilde: www.sydvarme.dk)
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