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På Borgermødet den 29. nov. 2022 i Juelsminde Hallen blev det oplyst 
at Løsning Fjernvarme A.m.b.a. arbejder videre med etablering af 
fjernvarme i Juelsminde og Klakrings byområder. 

Det er klimavenligt med en grøn og stabil fælles varme forsyning.
Dit hus bliver lettere at sælge, ved valg af fjernvarme som energikilde.
Olie og gaspriser er steget voldsomt, og vil antageligt forblive høje.
Fjernvarme kræver minimal vedligeholdelse.
Fjernvarme kan – henad vejen - blive billigere med andre varmekilder.
Et bredt flertal i Folketinget har besluttet at i 2035 er det slut med gas i de 
danske boliger.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. står for etableringen af et selvstændigt 
fjernvarmeværk, samt rør- og stikledninger indtil din bolig i Juelsminde og 
Klakring. 
I starten er varmekilden en fælles luft til vand varmepumpe og el-kedel. 
Placeret et centralt sted - formentlig i Juelsmindes Industriområde.
Det er planen at supplere med overskudsvarme fra lokale industrier i det 
omfang det – hen ad vejen - bliver muligt.

Tilslutningsbidrag for en privat stikledning er Kr. 71.250 inkl. moms 
Alle større stik for erhverv, industri, store boligforeninger etc. beregnes 
særskilt. Ambassadørerne indsamler data på en liste og beregninger 
foretages i fase 2.
Forudsætninger:  
● 1024 (85%) af gasinstallationerne (oplysning fra BBR) skal tilmelde sig 

for at de her oplyste tal kan holde.
● Statstilskuddet på 20.000 kr. pr. husstand opnås (Løsning Fjernvarme 

A.m.b.a. søger disse tilskud automatisk)
Ovenstående beregninger er taget ud fra forsigtighedsprincippet.

Årligt driftbidrag:  udregnes efter husets størrelse i ”Opvarmede m2” og 
forbrug i MWh. (se i BBR registeret på ”borger.dk”):
Eksempel (standardhus på 130 m2 med et forbrug på 18,1 MWh):
● Driftbidrag 1 – (størrelse): 130 x kr. 25,- = 3.250,-
● Driftbidrag 2 – (forbrug):  18,1 x kr. 310,- = 5.611,- 
● Måler abonnement pr. år: 500,-
Årlig udgift i alt - størrelse+forbrug: 3.250+5.611+500 =11.701 kr inkl.moms.
FJV+ er en (frivillig) nøglefærdig installation med fjernvarme-vekslere. 
FJV+ abonnement 2.700,-  Årlig udgift incl. FJV+ = 14.401 Kr. inkl.moms

1. Fjernvarme – HVOR:

2. Fjernvarme – HVORFOR:

3. Fjernvarme – HVORDAN:

4. Fjernvarme – PRISERNE:



Vigtigt - Hvis man tilmelder sig efter kampagneperioden, kan man 
forvente en højere pris.

1. 2023  starter med bindende tilmeldinger
2. 2023  myndighedsbehandlinger / godkendelse af hele projektet
3. 2023  udbud og projektering færdiggjort.
4. 2024  opstart af både produktion og ledningsanlæg
5. 2024 - 2025  Produktionsanlæg bygges
6. 2024 - 2026  Etablering af ledningsnet og tilkobling

HUSK: Jo flere som tilmelder sig – såvel store som små aftagere - er de med 
til at dele de fælles omkostninger for vores fælles Fjernvarme i Juelsminde og 
Klakring.

Tilmeldings perioden med kampagnepriser er gældende fra nu til og 
med 31. januar 2023.
 

Gå ind på Løsning Fjernvarme’s hjemmeside og tilmeld dig allerede nu.

5. Fjernvarme – HVORNÅR:

6. Fjernvarme – TILMELDING:

Derfor:Gå ind på ”losningfjernvarme.dk” og 1 – 2 – 3 – 4 - lav en 
bindende tilmelding – gerne så hurtigt som muligt – På forhånd tak  

Fjernvarme er Fremtiden !



Denne folder er udgivet af:

Borgergruppen som arbejder med at udbrede 
kendskabet til at få fjernvarme etableret i Juelsminde og 
Klakrings byområder – i samarbejde med Løsning 
Fjernvarme A.m.b.a..

I denne fase af projektet, bruger vi hjemmesiden 
”juelsmindefjernvarme.dk”

Der kan man følge med i etableringen af fjernvarmen.

Hele projektet styres af Løsning Fjernvarme som er et 
non-profit A.m.b.a – som det forlanges i lovgivningen.

Projektet er bakket op af Hedensted Kommune under 
regeringsbekendtgørelsen ”Danmark kan mere II 
uafhængighed af russisk gas og grøn omstilling” af 19-

       14.december 2022 
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