
Nyhedsbrev
fra fjernvarme-arbejdsgruppen under Foldby-Norring Lokalråd

Vi er tæt på at nå de 50% positive svar, som fjernvar-
meselskabet skal have for at Favrskov Kommune kan 
godkende at vi får rullet fjernvarmen ud i vores områ-
de. Der mangler kun tilsagn fra ca. 4000 kvadratmeter 
boligareal, hvilket svarer til ca. 25 parcelhuse der er klar 
til at få fjernvarmen fra starten i løbet af 2017.

Men Hinnerup Fjernvarme har nu sat en sidste frist til 
15. juni. Hvis vi ikke har tilstrækkeligt mange tilsagn da, 
stopper Hinnerup Fjernvarmes aktive indsats i vores 
område og de rykker videre til andre områder, der står 
i kø for at få prisstabil billig fjernvarme.

Derfor er det nu, du skal give tilsagn, hvis du vil have fjern-
varme. Det er ikke svært at give tilsagn. Det kræver blot 
en mail, et opkald eller et brev til Hinnerup Fjernvarme.

Der kan være meget at overveje for at afgøre om man 

vil have fjernvarme. Vi har prøvet at samle de nødven-
dige svar i dette nyhedsbrev.
Det er en beslutning, som kan give de fleste husstande 
en lavere varmeregning og en mindre miljøbelastning, 
og det er samtidig en beslutning, der kan gøre vores 
lokalområde mere attraktivt for tilflyttere og få indfly-
delse på fremtidsperspektiverne for området.

Beslutningen er selvfølgelig ikke relevant for alle. Måske 
har du en alternativ opvarmningsform som fx jordvar-
me eller måske bor du til leje, så det ikke er din beslut-
ning. Men for dig, der har dit eget hus med naturgas 
eller oliefyr, er det vigtigt, at du beslutter dig.

Der skal ikke være tvivl om at vi, der i fjernvarme-ar-
bejdsgruppen har arbejdet med emnet, mener at det 
er fordelagtigt, at vi siger ja til fjernvarmen.
Men beslutningen er selvfølgelig op til dig selv.

29. maj 2016

Hvis du vil have fjernvarme er det 
nu, du skal sige ja.

sidste frist: 15. juni



Er fjernvarmen reelt billig?
Hvis man søger på nettet efter information om 
fjernvarme vil man finde aggressive modstandere af 
den, som argumenterer for at fjernvarmen er alt for 
dyr. Det har imidlertid baggrund i områder med de 
forkætrede bar-marks-værker, der bestemt ikke giver 
forbrugerne billig fjernvarme. Sådan er det heldigvis 
ikke hos os. Både Hinnerup og Hammel Fjernvarme 
tilbyder noget af det billigste varmeenergi til huse, der 
laves i landet, og den sammensæt- ning af brændsel, 
som værkerne benytter, betyder, at prisen kan holdes 
nede. Prisen for fjernvarme hos Hinnerup Fjernvarme 
ligger mere end 30% under gennemsnittet for hele 
landet. Hinnerup Fjernvarme kommer isoleret set 
til at kunne reducere deres priser yderligere ved at 
købe billig overskudsvarme fra Hammel Fjernvarme 
efter etableringen af forbindelsen imellem de to vær-
ker. Desuden er fjernvarmeværker med flere forbru-
gere billigere at drive, da der er flere om at dække de 
faste udgifter.

Du kan selv regne din fjern-
varmepris ud
Hvis du kan bruge et regneark i MS Excel, kan du 
hente et beregningsskema på  
http://www.hinnerupfjernvarme.dk/foldby-og-norring/ 
beregn-din-besparelse-ved-fjernvarme og regne ud, 
hvad du kan spare i forhold til din nuværende op-
varmningsform.

Prisudviklingen for naturgas og fjernvarme over de seneste år
På grafen, kan man se prisudviklingen over en periode for naturgas og fjernvarme. Gasprisen følger olieprisen og 
går op og ned, men selv når gasprisen har været lavest har fjernvarmeprisen ligget under.

Hinnerup
381 kr/MWh

Kilde: Energitilsynets varmeprisstatistik august 2015  
energitilsynet.dk/varme/statistik/prisstatistik/pr-15-august-2015/

DK gns.
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Stiger en bolig i værdi, hvis 
der er fjernvarme?
Boligkøbere kigger efter den samlede månedlige ud-
gift. Her tæller energiforsyning med som en stor post. 
Favrskovposten har i en artikel spurgt ejendoms-
mægler Jeanet 
Gårsdal fra 
EDC Hinnerup, 
hvad fjernvarme 
betyder for et 
boligsalg. Hun 
vurderer, at pri- 
sen er 5-10% hø- 
jere, hvis huset 
har fjernvarme 
set i forhold til 
gas og liggetiden 
er 5-10% lavere.

Sidste frist er 15. juni
I forløbet med at få fjernvarme til området, har der 
været flere tidsfrister, som er blevet forlænget ad 
flere gange. Den 15. juni er den endelige deadline. 
Her bliver interessen gjort op, og hvis den ikke er 
tilstrækkelig da, bliver udrulningen lagt på hylden for 
vores områdes vedkommende.
Der står andre landsbyer i kø for at få fjernvarme, og 
Hinnerup Fjernvarme vil ikke bruge mere krudt på 
Foldby-Norring området i denne omgang, hvis inter-
essen er for lille.

Hvad sker der, hvis jeg giver 
positivt tilsagn?
Hvis mængden af tilsagn når over 50%, går udrul-
ningsprocessen i gang, og der vil være fjernvarme i 
området i løbet af 2017. Et tilsagn om tilslutning bety-
der, at du forpligter dig til at koble dig på fjernvarmen 
fra starten.

Hvis interessen er under 50% sker der ikke mere 
foreløbigt.

Hvad sker der, hvis hvis jeg 
ikke giver positivt tilsagn?
Hvis du ikke giver tilsagn og interessen ikke kommer 
over 50% sker der ikke mere foreløbigt.

Hvis du ikke giver tilsagn, men tilstrækkeligt mange 
andre gør, så kommer der fjernvarme til Foldby-Nor- 
ring området alligevel. Så vil alle husstande få pligt
til at tilslutte sig fjernvarmen, med mindre de har el 
eller primært har en alternativ opvarmningsform, 
der fritager dem for for- pligtelsen som for eksempel 
jordvarme. Du behøver ikke at tilslutte dig lige med 
det samme, men det skal ske indenfor 9 år.

Pensionister og fx huse med helt nye fyr kan dog få 
udsættelse ud over de 9 år. Pensionister kan des-
uden blive personligt fritaget, hvilket betyder, at så 
længe de selv ejer deres bolig er ejendommen ikke 
omfattet af tilslutningsforpligtigelsen. 

Hvem skal give tilsagn til 
fjernvarmeselskabet?
Hinnerup fjernvarme skal have tilsagn fra over 50% 
af de opvarmede kvadratmeter i Foldby-Norring-om-
rådet for at rulle fjernvarmen ud. Vel at mærke 50%, 
som vil kobles på med det samme.

Hvis du gerne vil have fjernvarme så snart den 
kommer til området, skal du give tilsagn.

Hvis du måske vil kobles på senere, skal du ikke 
give tilsagn.

Hvis du ikke vil have fjernvarme, skal du ikke give 
tilsagn.

Du giver tilsagn ved at kontakte Hinnerup Fjernvarme 
enten på tlf: 86 98 53 40, sende e-mail på  
info@hinnerupFjernvarme.dk eller brev til Hinnerup 
Fjernvarme, Fanøvej 15, 8382 Hinnerup.
Efterfølgende får du en tilkendegivelseserklæring, 
som du skal udfylde, underskrive og aflevere eller 
sende til Hinnerup Fjernvarme for at dit tilsagn er 
endeligt.

nej

ja



Nybyggere vælger Foldby- 
Norring fra, hvis her ikke er 
fjernvarme
Hvordan hænger det sammen? Det skyldes regler i 
det nye bygningsreglement, BR15.
Hvis man bygger nyt efter 1. juli 2016, skal huse med 
naturgas OGSÅ have en ekstra vedvarende energi-
kilde, der leverer en del af husets energibehov. Det 
behøver man ikke, hvis man bygger med fjernvarme.
Betyder det reelt noget? Åbenbart.  
Fjernvarme-arbejdsgruppen er i hvert fald blevet 
kontaktet af en familie fra Sabro, der gerne vil bygge i 
Foldby, men kun hvis her er fjernvarme. Ellers vælger 
de et andet sted.
Hvis det er en generel trend, betyder det at Foldby- 
Norring vil have sværere ved at tiltrække nybyggere 
uden fjernvarme - med alt, hvad det har af konse-
kvenser i form af faldende børnetal, trusler mod 
børnehaver og skoler osv.

Hvad betyder fjernvarmen for 
miljøet?
Ved skift fra fossile brændstofkilder som gas og olie til 
vedvarende energikilder, som fjernvarmen er baseret 
på, vil CO2-udledningen – og dermed belastningen af 
klimaet - blive reduceret med 81,5%.

I 2007 igangsatte Miljøministeriet kampagnen 1 ton 
mindre, som sigter mod vores fælles ansvar for at 
bidrage til at håndtere klimaudfordringen. Med et 
skift til fjernvarme kan hver borger i Foldby-Norring 
reducere deres CO2 udledning med ca. 500 kg årligt. 
Ikke dårligt. Derfor er et skift til fjernvarme nok det 
væsentligste enkeltstående bidrag til at håndtere den 
globale klimaudfordring, som vi kan bidrage med. 
Desuden vil den lokale forurening i vores område 
blive reduceret betragteligt.

Det er slut med oliefyr
Lovgivningen fastlægger, at alle der har oliefyr fra 1. 
juli i år ikke længere kan få lov til at udskifte deres 
oliefyr, men skal udskifte til en anden energikilde, hvis 
de bor i et område med andre muligheder som fx 
naturgas eller fjernvarme.

Højere sikkerhed med  
fjernvarme.
Gas indebærer en sikkerhedsrisiko for læk med 
meget brandfarlige og giftige gasser. Det er ikke en 
tilsvarende risiko ved fjernvarme.

Du kan bruge håndværker- 
fradrag på noget af arbejdet 
med en fjernvarmeinstallation
Grønt energifradrag (tidl. kaldet håndværkerfradrag) 
kan benyttes til at dække nogle omkostninger til 
arbejdsløn til etablering af stikledning fra ydervæg til 
dit anlæg i huset.

Fjernvarmeselskabet må ikke 
dreje på gebyrskruen
Naturgaskunder hos HMN har måske lagt mærke til, 
at selskabet har udmeldt, at de hæver flere af deres 
faste gebyrsatser som de introducerede for nogle år 
siden. En enkelt med mere end 100 %. Det afspejler 
at gas- og olieselskaberne som private profitmaksi-
merende selskaber kan hæve deres gebyrer, mens 
fjernvarmeselskabet er et skattefrit non-profitselskab, 
hvor forbrugerne af fjernvarmen er ejerne. Al over-
skud i fjernvarmeselskabet skal derfor gå tilbage til 
deres forbrugere.

Husk at beslutte dig  
og give tilsagn inden 15. juni


