Grøn varme på vej til 122 husstande i Østbirk.
Store dele af Østbirk har allerede fjernvarme, men nu får grundejerne på Præstemarken, Højageren,
Raagaardsvænget og Granhøjen sandsynligvis også muligheden for at få billigere og ikke mindst grøn
fjernvarme.
Med baggrund i den landspolitiske beslutning om af udfase brugen af olie- og naturgas, har
grundejerforeningerne afholdt møder med Østbirk Varmeværk for at undersøge, om der i det hele taget vil
være økonomi i at lave et nyt fjernvarmeprojekt.
Østbirk Varmeværk har konkluderet, at det vil være rentabelt at arbejde videre med projektet og
beregningerne viser, at de kommende forbrugere også vil have en markant økonomisk fordel ved at
konvertere til fjernvarme.
Som i så mange andre projekter spiller økonomien naturligvis en afgørende rolle – hvad koster det at blive
tilsluttet, og hvad vil det fremadrettet koste at varme sit hus op med fjernvarme?
Østbirk Varmeværk vil i samarbejde med grundejerforeningerne forsøge at få tilskud til projektet via
Fjernvarmepuljen, hvor man i heldigste fald vil kunne opnå et tilskud.
Ansøgningen til Energistyrelsens Fjernvarmepulje vil være betinget af Horsens Kommunes godkendelse af
et projektforslag, der vil blive udarbejdet, såfremt der er tilstrækkelig tilslutning til projektet blandt
beboerne i områderne.
Prisen for den enkelte husstand for tilslutning til fjernvarme vil følge varmeværkets prisblad, idet der dog
ved tilslutning fra projektstart vil blive givet en rabat på kr. 15.000 svarende til etableringsbidraget til
hovedledningsnettet.
Ved fjernvarme bliver det billigere at varme sit hus op, og langt de fleste vil kunne opnå væsentlige
besparelser, også i forhold til varmepumpeløsninger.
Det er planen, at der senere på året vil blive afholdt orienteringsmøde for de berørte grundejere.
En forudsætning for, at det kommende fjernvarmeprojekt kan sættes i gang er, at minimum 60 husstande
tilslutter sig projektet. Derfor opfordres alle til straks at tage kontakt til varmeværket for at få lavet
individuel beregning på økonomien ved at konvertere til fjernvarme, og til at indgå aftale om tilslutning af
husstanden, hvorved man også sikrer sig rabatten på etableringsbidraget.
Det forventes, at der er så meget klarhed over projektet og økonomien, at man senere på året vil kunne
lave bindende aftaler og om alt går vel, vil de første grundejere i de berørte områder allerede i 2022 kunne
varme deres huse op med fjernvarme.
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