Konvertering af naturgasområder i Hjørring By.
Hjørring Varmeforsyning er gået i gang med at undersøge muligheden for at etablere fjernvarmeforsyning i
to naturgasforsynede områder i Hjørring By.
Det drejer sig om følgende to områder:
•
•

Område 1 som er industri/erhvervsområdet i den østlige del af Hjørring By.
Område 2 som er et boligområde i området omkring Løkkensvej og Høngaards Ager.

De to områder er markeret på kortet her:

Område 2
Område 1

Lovgivningen gør, at vi ikke bare kan gå i gang med at etablere fjernvarmeforsyning i områderne. Vi skal
lave et såkaldt projektforslag, som skal godkendes af bestyrelsen for Hjørring Varmeforsyningen og dernæst
af Hjørring kommune, som er varmeplanmyndighed. Vi er gået i gang med at lave projektforslaget.
Derudover skal der mindst være 60 – 70 % af ejendommene i området, som ønsker fjernvarme, for at det
bliver økonomisk rentabelt. Det skyldes, at vi skal foretage en ret stor investering i et rørledningsnet i
området.
Hvornår kan jeg så få fjernvarme?
Erfaringerne fra lignende projekter i Danmark viser, at der typisk går 1-3 år fra nu af, før der kan være
etableret fjernvarmeforsyning i området. Og det forudsætter naturligvis, at projektforslaget bliver
godkendt, og at der er tilstrækkelig mange ejendomme, der ønsker fjernvarme.

Konvertering af gasområder i øvrige dele af Hjørring kommune.
Vi får mange henvendelser fra beboere i Bjergby, Harken og flere andre byer i Hjørring kommune omkring
tilslutning til fjernvarme fra Hjørring Varmeforsyning - i stedet for naturgas, som de har i dag.
Regeringen meldte den 20. april ud, at hver enkelt kommune skal screene de naturgasområder, der er i
kommunen, og senest ved udgangen af i år meddele hver enkelt beboer/ejendom, om de kan få
fjernvarme, eller om de skal satse på en varmepumpe.
Vi forholder os derfor afventende i denne sag, eftersom det jo er lagt ud til Hjørring kommune at få
udpeget de naturgasområder, der kan konverteres til fjernvarme.
Ønskes yderligere oplysninger herom kan der rettes henvendelse til Hjørring kommune v. specialkonsulent
Poul Rask Nielsen tlf. 4032 4591.

