
Åbnings- og telefontider 

Mandag 10.00-17.00  

Tirsdag-fredag 10.00-13.30 

 

 

Returadresse 

Land, By og Kultur – Planlægning 

Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Godkendelse af revideret varmeprojekt for udvidelse af forsyningsområde - 

Ganeråparken 

 

 
Skjern Fjernvarme har fremsendt projektforslag: Udvidelse af forsyningsområde – Ganeråparken til 
Ringkøbing-Skjern Kommune med et ønske om godkendelse af projektforslaget i henhold til lov om 
varmeforsyning. 
 
Skjern Fjernvarme ønsker at udvide deres forsyningsområde således, at 40 nyudstykninger kan tilbydes 
fjernvarme.  
 
Projektforslaget har været sendt i høring hos berørte parter i 4 uger. I denne periode er der indkommet 
bemærkninger fra HMN Gasnet. De er ikke enige i enkelte af de anvendte forudsætninger, men kan på 
baggrund af deres egne økonomiske konsekvensanalyser konstatere, at projektforslaget er robust overfor 
ændringer af de pågældende forudsætninger og har derfor ikke indsigelser mod det reviderede 
varmeprojekt. 
 
 
På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 19. december 2017, blev projektforslaget endeligt godkendt. 
 
Begrundelsen for godkendelsen er at: 

 Projektet udviser en positiv samfundsøkonomi på ca. 1.1 mill. kr. over 20 år i forhold til næst 
billigste alternativ som er individuel forsyning af naturgas til hver husstand.  

 Projektet udviser positiv selskabsøkonomi. Den positive selskabsøkonomi, vil være med til at sikre 
en billig fjernvarmepris og vil komme alle forbrugere i Skjern Fjernvarmes forsyningsområde til 
gode. 

 
Kommunalbestyrelsen kan godkende det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt jf. bekendtgørelse 
om kollektiv godkendelse af projekter" BEK nr. 825 af 24/06/2016 §6. 
 
Igangsættelse af projektet inden klagefristens udløb sker på eget ansvar.  
Klagefristen er 2. februar 2018. 
 
 

Sagsbehandler 

Kristian Hautorp 

Direkte telefon 

99741184 

E-post 

kristian.hautorp@rksk.dk  
Dato 

2. januar 2018 

Sagsnummer  

18-000102 
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Lovgrundlag  

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, Lovbekendtgørelse nr. 523 af 22/05/2017. 
Bekendtgørelse om kollektiv godkendelse af projekter" BEK nr. 825 af 24/06/2016. 
 
Klageadgang 
 
Afgørelsen kan i henhold bekendtgørelse (nr. 1124 af 23. september 2015) om godkendelse af projekter for 
kollektive varmeforsyningsanlæg § 31 påklages. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den 5. januar 2018. 
 
Klage skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. 
Energiklagenævnet orienterer den pågældende kommune om klagen. Orienteringen, herunder 
fremsendelse af en kopi af klagen, sker hurtigst muligt og senest 7 dage efter klagen er modtaget. 

 

Venlig hilsen 

 

Kristian Hautorp 

 
Land, By og Kultur – Planlægning 

Ringkøbing-Skjern Kommune 

 

 

 

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver 

personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, 

blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at 

berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet. 

 

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig. 

 


