
Referat fra møde i Vonge-Kollemorten Fjernvarme d. 10.1.23. 

Bestyrelsen i Vonge-Kollemorten Fjernvarme har d. 10. januar 2023 afholdt møde med & green project 

og Tørring kraftvarmeværk. Her blev muligt samarbejde og drift med Tørring Kraftvarme drøftet.  

Tørring kraftvarme har ikke kapacitet til at kunne forsyne os i spidsbelastningsperioder og vil derfor 

skulle etablere yderligere kapacitet, som vi som brugere i Vonge-Kollemorten selv vil skulle betale enten 

ved tilslutningsafgift eller årlige afgifter. Denne ekstra kapacitet (= varmepumpe) vil naturligt blive 

placeret lokalt i vores eget område. Derudover vil der skulle etableres en forsyningsledning 

(=transmissionsledning) fra Tørring til Vonge.  

På den baggrund har bestyrelsen besluttet at arbejde videre med vores eget selvstændige varmeværk og 

amba, men stadig med muligt samarbejde med Tørring omkring drift og vedligeholdelse. Hvis det med 

tiden er økonomisk interessant at koble os sammen, så kan dette gøres med en transmissionsledning 

mellem Vonge og Tørring. 

På baggrund af dette valg færdiggør &green project projektforslaget og ansøger Vejle kommune om at 

yde kommunegaranti på investeringen. Dette indsendes i februar og forventes færdigbehandlet i april. 

Det betyder, at &green project nu kan beregne den endelige pris for den enkelte husstand, hvorefter 

hver enkelt bruger skal tage endelig beslutning med bindende tilsagn i løbet af marts/april. 

Sideløbende hermed skal bestyrelsen i gang med klargøring af udbudsmaterialet sammen med en ny 

rådgiver (da &green project som tidligere nævnt ikke må stå for denne del). Dette forventer vi at kunne 

gøre i marts/april. Herefter får vi tilbud ind fra flere forskellige leverandører og skal vælge den endelige 

leverandør og lave kontrakt med denne. Det betyder, at vi i bedste fald måske allerede kan få spaden i 

jorden til juni. Det vil i så fald være blot et par måneders forsinkelse i forhold til den oprindelige tidsplan 

fra borgermødet. 

Priserne på energi svinger jo meget for tiden, og renten er steget meget, siden der blev lavet 

beregninger på den enkeltes situation. Med beregning på et standardhus på 130 m3 er der tale om en 

stigning fra ca. 15.700 kr/år til 21.700 kr/år. Rentestigningen udgør ca. 2.500 kr heraf.  

Vi vil kun kunne få kommunens godkendelse, hvis vores projektforslag viser, at det er mere rentabelt for 

den enkelte at være med i en fælles løsning end at etablere egen varmepumpe. Hvis egen varmepumpe 

er billigere for den enkelte, falder projektet. Men tallene viser stadig, at det er billigere med fælles 

løsning! 

Aktuelt er der opbakning fra 278 brugere til projektet – der skal være 170 for at projektet er interessant. 

Deltagere: Fra &green projects: Verner Rosendal og Stig Caspersen 

Fra Tørring Kraftvarmeværk (kun pkt. 1): Direktør Torben Alex Nielsen 

Fra Vonge-Kollemorten Fjernvarme: Kenneth Larsen, Jørgen Mikkelsen, Kathrine Frank, Lars Olesen og 

Tove Kjeldsen 


