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Skanderborg den 17. marts 2021
Høringssvar - Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven for Eldrevet luft-vand
varmepumpeanlæg i Skanderborg og genetablering af forbindelse til Varmeplan
Aarhus.
Renosyd har modtaget Skanderborg-Hørning Fjernvarmes projektforslag, som
Skanderborg Kommune har sendt i høring den 26. februar 2021.
Renosyd har ingen indvendinger mod projektforslaget, idet det er i tråd med den
fælles hensigtserklæring af 2. april 2020 om at øge samarbejdet mellem parterne
Skanderborg Kommune, Skanderborg-Hørning Fjernvarme, AffaldVarme Aarhus og
Renosyd.
Vi glæder os over, at der med projektforslaget igen bliver etableret forbindelse til
Varmeplan Aarhus, da det giver mulighed for fuld udnyttelse af varmekapaciteten i
Skanderborg.
I tidligere høringssvar, som Renosyd har fremsendt i 2014, 2015 og 2016, har vi
gjort indsigelser mod udbygning af varmekapacitet i Skanderborg, idet der ikke er
behov for mere kapacitet, med mindre overskudsvarme kan udveksles med
Varmeplan Aarhus. For Renosyds affaldskunder, dvs. alle borgere i Skanderborg og
Odder kommuner, kan overskudsvarme og uudnyttet varmekapacitet medføre en
højere affaldspris.
Vi hæfter os ved, at alle scenarier med forbindelse til Varmeplan Aarhus har en bedre
samfundsøkonomi end den nuværende varmeproduktion i ø-drift.
Følsomhedsberegningen med forsyningspligt og fuld udveksling af varme til og fra
Varmeplan Aarhus viser sågar en samfundsøkonomi, der er 5 mio. kr. mindre pr. år
end produktion på det nuværende anlæg.
Der har været et rigtig godt samarbejde i de arbejdsgrupper, der blev nedsat efter
underskrivelsen af hensigtserklæringen. Vi glæder os til at fortsætte og øge
samarbejdet til gavn for både affalds- og varmekunder.
Med venlig hilsen
Renosyd

Finn Sander Jensen
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