
Information fra Favrskov Kommune om varmeforsyning af Hadbjerg, Selling og Ødum 

 

Som bekendt, begyndte naturgaspriserne at stige betragteligt i løbet af 2022, hvorefter mange hus-

ejere i naturgasområder begyndte at overveje andre og mere grønne opvarmningsmuligheder –     

således også i Hadbjerg, Selling og Ødum. 

 

Med krigen i Ukraine, er der derudover kommet fokus på uafhængighed af særligt russisk naturgas. 

Mange borgere og foreninger har derfor kontaktet kommunen for at høre, om der evt. er fjernvarme 

på vej til netop deres område. 

 

Status er lige nu, at Hadsten Varme netop er gået i gang med at regne på muligheden for fjernvar-

meforsyning af Selling og forventer, at projektforslaget vil blive fremsendt til kommunen til politisk 

behandling i løbet af sommeren 2022. Hvordan de faktiske priser vil komme til at se ud og hvornår 

projektet evt. kan realiseres, afhænger dog af hele forsyningssituationen og af de nuværende flaske-

halse inden for byggebranchen. 

 

Hadsten Varme har derudover besluttet at fastholde planen for fjernvarmeforsyning af Hadbjerg. 

Projektet vil således blive sendt i udbud og de afgivne tilbud vil blive evalueret på varmeværkets 

bestyrelsesmøde 24. august 2022.  

 

Såfremt de indkomne tilbud vedr. Hadbjerg er på et niveau, der stadig gør projektet realiserbart, for-

ventes det at blive påbegyndt i foråret 2023, men på nuværende tidspunkt kan Favrskov Kommune 

desværre ikke udtale sig om en mulig tidsplan for evt. fjernvarmeforsyning af Selling. 

 

Favrskov Kommune vurderer umiddelbart ikke, at Ødum vil kunne fjernvarmeforsynes fra Hadsten 

Varme, da det vil kræve en meget lang transmissionsledning, som vil gøre tilslutningsprisen ufor-

holdsmæssig høj for de nye forbrugere. Kredsløb under Aarhus Kommune har i øjeblikket ingen ak-

tuelle planer om fjernvarmeforsyning af Ødum, men har oplyst, at de vil tage området med i deres 

overvejelser i den fremadrettede varmeplanlægning.  

 

Evt. spørgsmål til Favrskov Kommunes varmeplanlægning kan sendes til  

KlimaEnergi@favrskov.dk.  

 

 

 

https://www.kredslob.dk/
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