Etablering af varmeværk og varmeforsyning til Fårevejle St, Fårevejle
Kirkeby, Asnæs og Hørve-Vallekilde

25. september 2021

Høring af projektforslag vedrørende
fjernvarmeforsyning i det sydlige
Odsherred

_
Kære

Odsherred Kommune har modtaget et projektforslag fra Odsherred Varme om at anlægge
fjernvarme i byerne Fårevejle Stationsby, Fårevejle Kirkeby, Asnæs, Hørve og Vallekilde. Med
projektforslaget vil Odsherred Varme tilbyde klimavenlig fjernvarme til erstatning af især
naturgasfyr og oliefyr.
Projektforslaget samt yderligere information kan findes på kommunens hjemmeside under Aktuelt
eller via dette link: https://www.odsherred.dk/kommuneinformationer/hoeringer
Projektforslaget skal sendes i høring i 4 uger hos relevante interessenter, inden sagen afgøres af
Odsherred Byråd på det bedst mulige faktuelle grundlag (i henhold til Bekendtgørelse nr. 818 af 4.
maj 2021 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg). På grund af dette
projekts omstændigheder, har Odsherred Kommune bestemt, at du er høringsberettiget.
Projektområdet - dvs. byerne Fårevejle Stationsby, Fårevejle Kirkeby, Asnæs, Hørve og Vallekilde er i dag udlagt til naturgas, men der forekommer også huse med oliefyr, træpillefyr, elvarme og
varmepumper. For at sikre projektets rentabilitet stiler Odsherred Varme efter en høj tilslutning af
projektområdets ejendomme ved at tilbyde gratis tilslutning. For en almindelig ejendomsejer er
det i projektforslaget vurderet, at fjernvarme vil være mere økonomisk rentabelt for den enkelte
end f.eks. en ny varmepumpe eller fortsat naturgasfyring.
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Odsherred Varme søger også tilskud til projektet fra den såkaldte Fjernvarmepulje, som er
statsstøtte til at skifte fra olie- og gasfyr til klimavenlig fjernvarme. Denne støtte er en betingelse
for, at projektet kan realiseres. Realiseres fjernvarmen kan ejere med gasfyr ved skift til
fjernvarme desuden anmode om gratis gasafkobling via Afkoblingsordningen – se mere her:
https://ens.dk/service/tilskuds-stoetteordninger/afkoblingsordningen.
Sammen med statsstøtten får Odsherred Varme varmeforsyningspligten til de 5 byer og det
betyder, at områdets ejendomsejere, ved projektets vedtagelse, ikke længere kan få statstilskud
fra den såkaldte Bygningspulje til at opsætte egne varmepumper.
Der vil hverken blive krævet tilslutningspligt eller forblivelsespligt til den nye fjernvarme. Borgerne
kan til enhver tid vælge en anden godkendt varmeforsyning end fjernvarme. Man skal dog være
opmærksom på de bestemmelser, som aftales i kontrakten med Odsherred Varme.
Omstilling til kollektiv varmeforsyning understøtter målsætningerne i Odsherred Kommunes
Strategiske Energiplan 2015 og vil også understøtte den ambitiøse samlede klimaplan for
Odsherred, der er under udarbejdelse.
På denne baggrund vil Odsherred Kommune derfor anmode om, at du fremsender eventuelle
bemærkninger til projektforslaget til:
Center for Miljø og Teknik
Odsherred Kommune
E-mail: klima@odsherred.dk
Høringssvaret skal være Odsherred Kommune i hænde senest den 13. december 2021. Efter
høringsfristens udløb vil kommunen tage endelig stilling til godkendelse af projektforslaget. Har du
nogen spørgsmål til projektet, er du meget velkommen til at kontakte klimateamet på mail:
klima@odsherred.dk
Vær venligst opmærksom på, at høringen ikke drejer sig om, at du skal tage stilling til, om du vil
tilslutte dig fjernvarme.

Venlig hilsen
Nina Bruus Nielsen
Klimakoordinator

Hvad gør vi med dine data?
Når du indgiver et høringssvar, skal du være opmærksom på følgende:
• Ved indgivelse af høringssvar, vil dit fulde navn og adresse samt mail, blive offentliggjort
på hjemmesiden, ved offentliggørelse af godkendelsen.
• Dette gør vi for at sikre en åben høringsproces, hvori også geografisk lokalitet på
høringspart er relevant for indsigelsesretten.
• Ønsker du dine personlige oplysninger om navn, adresse og mail fjernet fra
offentliggørelsen, bedes du gøre opmærksom på dette i forbindelse med indsendelse af
høringssvar. Dine data vil blive fortsat blive journaliseret.

2 af 3

• Dine data vil ikke blive slettet fra hjemmesiden igen.
• Dine data opbevares på kommunens sikrede journaliseringssystem i 50 år.
Odsherred Kommune er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget
om dig.
Du finder vores kontaktoplysninger her:
Odsherred Kommune
Klima-Teamet
Nyvej 22, 4573 Højby
CVR-nr.: 29 18 84 59
Telefon: 59 66 66 66
Mail via Digital Post på Borger.dk
Kontaktoplysninger til Odsherred Kommunes databeskyttelsesrådgiver kan findes på vores
hjemmeside; https://www.odsherred.dk/din-kommune/skriv-til-kommunen/databeskyttelse.
Du er altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål til
behandlingen af dine personoplysninger.
Hvis du vil klage over håndteringen af dine data, kan du klage til datatilsynet, Datatilsynet.dk.
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